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Tudo que é novo incomoda, não poderia ser diferente. 

Com as mudanças trazidas pelo Programa Mais Educação para 

dentro da nossa escola, após três anos de convivência e realização das 

atividades, ainda existe por parte de alguns pessoas, uma certa 

desconfiança sobre o resultado esperado, já que nesse grupo, em sua 

maioria, encontram-se algumas das crianças mais trabalhosas da 

escola: os que perturbam nas salas, os que furam a fila, os que batem 

nos colegas, e etc...porém, quem convive de perto com esse grupo sabe 

que essas crianças lutam para conquistar um espaço que já era seu 

num determinado período e que agora estão aprendendo a dividir e 

compartilhar esse mesmo espaço com outros colegas, que em alguns 

momentos vivenciam situações conflituosas e em outros momentos 

situações harmoniosas e assim vão aprendendo a conviver juntos, pois 

a cooperação e o dialogo exercem um papel fundamental na 
construção das relações interpessoais”. 

(COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, 2013). 



RESUMO 

 

 

A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM ESCOLAS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NATAL/RN: UM ESTUDO SOBRE O PERÍODO DE 

2008-2011. 

 

 

O presente trabalho aborda a educação integral numa perspectiva de estudo, pesquisa, análise e 

reflexão do seu objeto de estudo – O Programa Mais Educação e sua implementação na rede 

municipal de ensino da cidade do Natal/RN. O objetivo geral da pesquisa consistiu em analisar 

a implementação e a contribuição do Programa Mais Educação no Município de Natal, para a 

melhoria da qualidade da educação, em três escolas, no período de 2008 a 2011. Optou-se pela 

realização de uma pesquisa dentro de uma abordagem histórico-crítica, tendo como base teórico- 

metodológica o materialismo dialético. Apoiando-se nos procedimentos e instrumentos da 

pesquisa qualitativa, foram desenvolvidas duas técnicas de coletas de dados: a análise da 

literatura pertinente à temática e análise documental e a aplicação de entrevistas semi- 

estruturadas junto aos responsáveis pelo Programa Mais Educação na Secretaria Municipal de 

Educação (SME); e, nas escolas, junto aos gestores, coordenadores do Programa, monitores e 

alunos participantes. Mediatizados pelas interfaces do contexto investigado, os resultados 

mostraram que o Programa Mais Educação tem apresentado resultados significativos no tocante 

à melhoria da educação, contudo, ainda que guarde potencialidades, não está sendo 

desenvolvido a contento, em razão de apresentar fragilidades, em especial, no que refere-se a 

necessidade de implantação de uma política pública de Educação Integral, a falta de estrutura 

física das escolas para abarcar a realização das atividades propostas, a pouca abrangência em 

relação ao número de alunos atendidos em cada escola, a falta de qualificação dos monitores 

responsáveis pela realização das atividades junto aos alunos, ao não cumprimento de algumas 

das contrapartidas pela Secretaria Municipal de Educação, essenciais ao melhor 

desenvolvimento do Programa nas escolas contempladas. Destacamos que a temática necessita 

de outros estudos e discussões; logo, esta pesquisa não se encerra aqui, mas configura-se como 

terreno fértil para investigações futuras. 

 
 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação Integral. Programa Mais Educação. 



ABSTRACT 

 

 

THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM MAIS EDUCAÇÃO AT PUBLIC 

SCHOOLS ADMINISTRATED BY THE CITY HALL OF NATAL/RN: A RESEARCH 

DURING THE PERIOD OF 2008-2011. 

 

This work approaches the integral education inside a perspective of studying, researching, 

analyzing and reflecting its study object – the Program Mais Educação and its implementation 

at public schools administrated by the city hall of Natal/RN. The research general objective 

consisted in analyzing the implementation and contribution of the Program Mais Educação in 

the city of Natal, for the education quality improvement in three schools during the period from 

2008 to 2011. The research was conducted within a historical-critical approach having as 

theoretical and methodological basis: the dialectical materialism. Based on qualitative research 

procedures and instruments, two data collection techniques were used: the analysis of the 

literature on theme and documents, and the application of semi-structured interviews with those 

responsible for the program Mais Educação at City Department of Education; and at the schools 

with the managers, Program coordinators, mentors and participating students. Mediated by the 

interfaces from the investigated context, the results have shown the Program Mais Educação 

had presented significant results regarding the education improvement, however, although keep 

its potential, it hasn‟t been developed to the satisfaction, due to its weaknesses, especially 

regarding the necessity of implementation of a public policy in integral education, lack of 

schools physical structure to support the achievement of proposed activities, limited scope 

regarding the number of students assisted in each school, lack of qualification of mentors 

responsible for carrying out the proposed activities with the students, failure of the City 

Department of Education to comply with some of its responsibilities, essential to the better 

Program development at participating schools. The theme still needs further studies and 

discussions; so, this research does not end here, but it appears as fertile ground for future 

researches. 

 
 

Key words: Public policies. Integral Education. Program Mais Educação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
O interesse em conhecer o caminho percorrido pela educação integral no Brasil, os autores 

que abordam essa temática, as concepções e experiências vivenciadas, os embasamentos e os 

desdobramentos legais da Educação Integral, surgiu no ano de 2006, com a constituição de uma 

Comissão para Estudos e Elaboração da Proposta de Educação Integral para o Município de 

Natal/RN, através de Portaria Normativa, formada por professores dos vários setores da 

Secretaria Municipal de Educação - SME. Como integrante da Comissão, participei das 

discussões iniciais acerca da Educação Integral (EI), buscando conhecer e refletir sobre sua a 

trajetória, o pensamento e a época que caracterizaram iniciativas com esse propósito, autores 

que defendem a Escola de Tempo Integral e Educação em Tempo Integral, bem como as 

políticas públicas governamentais voltadas para a Educação Integral. 

A iniciativa da elaboração de tal documento ganhava forças desde 2005, com o Plano 

Municipal de Educação da Cidade do Natal, Lei n° 5.650, de 20 de maio, que estabelece, nos 

seus objetivos e metas, a implantação gradativa do ensino em tempo integral, bem como propõe 

o fortalecimento de parcerias entre instituições públicas e privadas, abrindo espaço à 

participação da comunidade em atividades pedagógicas, socioculturais, artísticas e desportivas. 

Objetivando uma maior compreensão acerca da Educação Integral, a Comissão trilhou 

caminhos diversos: selecionou livros e textos sobre o tema; criou grupos de estudos; promoveu 

seminários locais no intuito de fomentar a discussão e sensibilizar a comunidade escolar para a 

relevância do tema; participou de seminários nacionais e videoconferências; conheceu e 

vivenciou, in loco, experiências de Educação Integral exitosas, de modo que todas essas 

iniciativas pudessem vir a subsidiar a elaboração da Proposta de Educação Integral no município 

de Natal. Todo esse percurso possibilitou ao grupo reflexões acerca do panorama educacional 

brasileiro, permitindo considerar que o século XX foi marcado como uma época de grandes 

transformações. 

Como fruto do trabalho da comissão, foi organizada uma proposta de Educação Integral 

para o município. A proposta constituía-se de três projetos a serem realizados em três regiões 

administrativas do município, em espaços antes ocupados por escolas, mas ociosos em razão da 

mudança dessas escolas para outros prédios. As propostas eram semelhantes, com poucas 

divergências em relação às atividades a serem realizadas: área de apoio pedagógico, esportes e 

lazer, cultura e artes e informática. 
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A forma inicial, tímida e pouco amadurecida com que via e conhecia a educação integral, 

suscitou-me o desejo de conhecer mais profundamente os conceitos, as experiências e a 

produção bibliográfica sobre educação integral, especialmente no Brasil. 

Em 2007, passei a fazer parte da equipe que compunha o mais novo Setor da Secretaria 

Municipal de Educação: Setor de Educação em Tempo Integral. Paralelamente à vivência com 

o grupo e os estudos sistemáticos, que aconteciam semanalmente, busquei também a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, na ânsia de participar de alguma base 

de pesquisa que discutisse a temática. Tudo isso culminou com o desejo de pesquisar, em nível 

de pós-graduação, a Educação Integral e seus desdobramentos. Esse processo investigativo teve 

como ápice a elaboração de um projeto de pesquisa para o mestrado em educação, em que 

propunha, como temática inicial: A PROPOSTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, A PARTIR DO PROGRAMA 

MAIS EDUCAÇÃO, COMO ESTRATÉGIA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE NATAL/RN. 

O Programa Mais Educação, implementado no ano de 2008 em todo o Brasil, é uma das 

ações constitutivas do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, cujo objetivo é a 

melhoria da qualidade da educação no Brasil. Propõe o fomento da Educação Integral nas 

escolas públicas do país, por meio da articulação de ações, projetos e programas do governo 

federal. 

O Programa do governo federal levanta a bandeira da Educação Integral como 

possibilidade de melhoria da qualidade do ensino público brasileiro. Pelas pesquisas e estudos 

realizados, percebemos a relevância do tema e que, embora presente na pauta da agenda 

educacional, configura-se, ainda, em uma temática pouco explorada. Embora o conceito de 

Educação Integral não seja novo, apresenta-se, ainda, em construção no cenário educacional 

brasileiro e, por se tratar de uma política pública de âmbito nacional, importante seria 

conhecermos sua concepção, seus princípios e bases conceituais e legais. 

Nessa perspectiva surge um questionamento que norteou essa pesquisa: qual conceito de 

Educação Integral que fundamenta o Programa Mais Educação? A ampliação da jornada escolar, 

como complemento ao turno regular, com práticas de oficinas de aprendizagem e atividades 

culturais e esportivas, contribuirá para a melhoria do processo de aprendizagem dos alunos? 

Qual a contribuição do Programa Mais Educação para a melhoria da qualidade da educação? 

A partir desses questionamentos, um estudo aprofundado contemplaria nosso desejo de 

compreender os fundamentos da Educação Integral presentes no programa Mais Educação, bem 
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como de compreender de que forma tem contribuído para a melhoria da educação pública no 

país, em geral, e no município de Natal, em particular. 

Nesse sentido, perscrutar o campo da Educação Integral no Brasil, conhecer e se apropriar 

da sua história, dos ideais presentes nas primeiras experiências; estudar autores que fomentaram 

e embasaram as primeiras discussões sobre a temática e que estiveram à frente de experiências 

de educação integral; debruçar-se sobre a compreensão das bases conceituais e dos 

desdobramentos legais e normativos; bem como conhecer, experiências de Educação Integral 

desenvolvidas foram alguns dos caminhos percorridos ao longo desta pesquisa, objetivando um 

maior conhecimento do objeto de estudo. 

Sentimo-nos instigados com a realização desse trabalho, que aborda uma temática ainda 

pouco explorada na área de educação, se constituindo para nós como mais um desafio, além de 

representar um trabalho inovador sobre a temática no Rio Grande do Norte. Por outro lado, o 

fato de se caracterizar um tema em destaque na atualidade, analisar o Programa Mais Educação 

como um política pública recém implementada representou para nós um incentivo de pesquisa, 

na expectativa de estarmos contribuindo para o fomento de novos debates e de novos estudos na 

área. 

É crescente o debate acadêmico, social e político sobre a Educação Integral e o sobre o 

seu papel para a melhoria da educação. Em todo o Brasil, já se delineiam pesquisas educacionais 

que buscam investigar fatores com potencial contribuição à melhoria da educação. Essa temática 

encontra-se presente em estudos de diversos pesquisadores em educação, possibilitando 

reflexões e delineando caminhos alternativos para a compreensão do processo educativo no 

Brasil, bem como para possíveis ações transformadoras da realidade educacional do país. 

Os estudos sobre educação integral, as experiências exitosas e as contribuições para a 

educação no Brasil vêm sendo divulgados através de livros, artigos, eventos, experiências e 

pesquisas acadêmicas, que sensibilizam e fomentam a discussão sobre as bases conceituais e 

legais da Educação Integral e promovem reflexões acerca das contribuições advindas das 

experiências que se realizam em todo o país. Gadotti (2008), afirma que “o debate atual sobre a 

questão da jornada integral, da educação integral ou escola de tempo integral ocorre no momento 

em que o Brasil está vivendo o desafio da qualidade de sua educação básica” (p.07). 

A Educação Integral apresenta-se como tema central de análise desta pesquisa. Nessa 

perspectiva, necessário se faz tecer algumas considerações no intuito de aprofundar conceitos 

associados a essa temática. Para tanto, nosso aporte inicial é considerar que a discussão em torno 
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da educação integral, como estratégia de melhoria da qualidade do ensino público, apresentou- 

se, na história da educação, em diferentes momentos históricos. 

Segundo Gadotti (2008), essa temática é recorrente, haja vista sua presença na área 

educacional em um tempo que remonta à antiguidade. Aristóteles já falava em educação integral: 

considerava que não bastava educar o cidadão em apenas uma disciplina, pois a educação é 

composta de várias partes, compondo, dessa forma uma visão educacional geral e integral, ou 

seja, educação integral deve ser vista no todo e não em sua fragmentação. Na concepção de 

Marx, o conceito de educação está relacionado a omnilateralidade. Já os educadores Jean Piaget 

e Célestin Freinet defendiam a necessidade de uma educação integral ao longo de toda a vida, e 

Pestalozzi objetivava a formação do caráter e interessava-se, não apenas pelo aprendizado da 

leitura e da escrita e da transmissão conteúdos relevantes à formação intelectual, mas, sobretudo, 

pela formação integral, pela construção da personalidade individual da criança. 

Atualmente, a educação integral tem estado na pauta da política educacional, 

apresentando-se aos profissionais da educação como uma real possiblidade de transformação da 

realidade atual. Em 2007, o então ministro da educação, Fernando Haddad, apresentou o Plano 

de Desenvolvimento da Educação – PDE, “[...] com a perspectiva de construir um alinhamento 

entre os princípios constitucionais e a Política Nacional de Educação (PNE)” (BRASIL, 2009, 

p. 12). 

O PDE articula-se ao Plano Nacional de Educação, na medida em que busca a articulação 

de políticas em âmbito nacional, apresentando-se como um instrumento de política pública 

indutor da qualidade da educação no país. Essa articulação acontece a partir dos programas que 

constituem, dentre eles o PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, com vistas à consolidação de 

políticas para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, destacando, portanto, a 

colaboração entre os entes federados. 

O Programa Mais Educação como parte integrante do PDE, configura-se em uma 

estratégia do governo federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 

curricular na perspectiva da Educação Integral. É um Programa interministerial que objetiva, 

por meio da articulação de ações, projetos e programas ministeriais, contribuir para a formação 

integral de alunos da rede pública do país. 

Pretendendo trazer contribuições para esse debate, o presente trabalho aborda a educação 

integral numa perspectiva investigativa, com análises sobre o Programa Mais Educação e sua 

implementação da rede municipal de ensino da cidade do Natal/RN, com o objetivo de mostrar 
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em que dimensões este Programa contribui para a efetiva melhoria da educação pública 

municipal. 

Para tanto, foi imprescindível compreender que concepção de Educação Integral 

fundamenta o Programa Mais Educação e como se deu sua inserção no contexto nacional das 

políticas públicas para a educação brasileira. 

Partindo dessas considerações e reflexões, nos propusemos a responder as seguintes 

questões de pesquisa: 

a) Que fatores determinaram a implementação e o desenvolvimento do Programa Mais 

Educação na rede municipal de ensino da cidade de Natal/RN? 

b) A concepção de Educação Integral dos sujeitos envolvidos na implementação do 

Programa, no âmbito da SME, era condizente com a concepção proposta nos 

documentos oficiais? 

c) O Programa Mais Educação tem contribuído para a melhoria do processo de 

aprendizagem dos alunos das escolas municipais e com a sua qualidade? 

Norteando-se por esses questionamentos, o objetivo geral da pesquisa consistiu em 

analisar a implementação e a contribuição do Programa Mais Educação para a melhoria da 

qualidade da educação no Município de Natal-RN. 

Para alcançar e complementar esse objetivo, os seguintes objetivos específicos foram 

assim elaborados: 

a) Contextualizar o processo de implementação do Programa Mais Educação na rede 

municipal de ensino da cidade do Natal/RN, destacando os seus principais elementos 

determinantes; 

b) Entender o conceito de Educação Integral que fundamenta o Programa Mais Educação; 

c) Identificar e analisar que contribuições o Programa Mais Educação tem proporcionado 

para a melhoria da qualidade da educação pública na rede municipal de ensino de 

Natal/RN. 

A partir desses objetivos traçamos um caminho de pesquisa que contemple os aspectos 

conceituais e normativos da educação integral no sistema educacional brasileiro, a partir do que 

analisamos os caminhos e contextualizamos a implementação do Programa no Brasil e em 

Natal/RN. Em suma, nesse momento apresentamos o percurso histórico da educação integral e 

situamos as questões epistemológicas e conceituais do objeto estudado. 

Ainda como parte do percurso metodológico, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa, 

tendo em vista que ela 
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[...] se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações 

dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. (MINAYO, 1996, p.21) 

 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p.47), a pesquisa qualitativa possui cinco 

características: 1) A fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é o principal 

agente na recolha desses mesmos dados; 2) Os dados que o investigador recolhe são de carácter 

descritivo; 3) Os investigadores que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo 

processo em si do que propriamente pelos resultados; 4) A análise dos dados é feita de forma 

indutiva; 5) O investigador interessa-se, acima de tudo, por tentar compreender o significado 

que os participantes atribuem às suas experiências. 

Tomando por base essas características, a nossa análise deu-se a partir do contexto social 

em que se insere e se desenvolve a nossa pesquisa, possibilitando uma visão mais ampla do 

objeto de estudo, dentro de um movimento dialético. Fez-se necessário uma investigação 

partindo do contexto social no período de implementação do Programa no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação (SME) e nas escolas, especialmente das que participaram desse estudo, 

no período compreendido a 2008-2011. 

Bogdam e Biklen (1994, p.16) esclarecem que em uma abordagem de investigação de 

caráter qualitativo, inclusive a realidade ou dados observados que a primeira vista pareça não 

haver contradições, merece um olhar mais atento e detalhado, porque poderá ser uma pista que 

permita ao pesquisador estabelecer outras relações e uma compreensão mais precisa e 

esclarecedora sobre seu objeto de estudo. 

O processo investigativo adotado na realização da pesquisa desenvolveu-se em três etapas, 

detalhadas a seguir. 

A primeira caracterizou-se pela realização de uma minuciosa revisão da literatura 

existente sobre as políticas públicas de educação e sobre educação integral, tendo em vista saber 

e conhecer os estudos já existentes, documentados em livros, artigos de revistas especializadas, 

dissertações e teses. Nosso objetivo era construir um referencial teórico norteador da pesquisa, 

situando historicamente o objeto e dialogar com os dados empíricos obtidos durante a pesquisa, 

haja vista que todo conhecimento novo é produzido a partir de algo já existente. Mesmo que as 

fontes sejam pouco expressivas, é preciso ter um começo para que possam surgir as indagações 

e as inquietações, gerando questões e hipóteses que culminam em estudos de cunho acadêmico. 

De acordo com Corazza (2002, p. 111), “[...] toda e qualquer pesquisa nasce precisamente 

da insatisfação com o já sabido”. Nessa perspectiva, podemos supor que o conhecimento é 
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sempre passível de contestação, de mudanças e de ampliação, decorrentes da vivência, da 

curiosidade e do olhar que cada um tem sobre determinado objeto. 

Na segunda etapa foi delimitado o campo de pesquisa e a amostra das escolas onde seriam 

realizadas as entrevistas. Tendo em vista que o nosso recorte temporal compreendia o período 

de 2008 a 2011, elencamos alguns critérios para subsidiar a escolha das escolas. Como primeiro 

critério, optamos por contemplar em nosso estudo as primeiras escolas que aderiram ao 

Programa em 2008. Portanto, a escolha seria realizada tendo em vista o universo de 17 escolas 

que aderiram ao Programa inicialmente. Após essa primeira definição decidimos ampliar o 

campo de escolha, tendo em vista que as escolas que aderiram em 2008, em razão do atraso na 

chegada dos recursos, iniciaram suas atividades nos últimos dois meses do referido ano, de modo 

que só foi possível considerar, pra efeito desse estudo, o ano de 2009 como início efetivo do 

Programa na rede municipal, ampliando, portanto, o leque de escolha no tocante as escolas 

campo da pesquisa. 

Tendo em vista que o MEC definiu como principal critério de escolha das escolas para 

adesão ao Programa o baixo resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica/IDEB 

e a localização em áreas de risco e vulnerabilidade social, elegemos, como segundo critério, as 

escolas que, dentre as potenciais do Programa, obtiveram os melhores IDEBs, considerando o 

desempenho nos resultados de 2009 e 2011. 

Na terceira etapa empreendeu-se uma análise de dados coletados na SME sobre a política 

e as ações municipais em relação à Educação Integral e o processo de implementação do 

Programa Mais Educação na rede municipal de ensino. 

Ainda nessa fase, empreendeu-se uma análise sobre a participação dos sujeitos envolvidos 

no processo de implementação do Programa Mais Educação nas escolas, no intuito de 

compreender a concepção que possuiam sobre educação integral e as contribuições do Programa 

na melhoria da aprendizagem dos alunos participantes da experiência. Essa etapa foi realizada 

a partir de dois momentos: 

1) Análise a partir dos dados e informações coletados na SME e das informações em 

relatórios anuais de avaliação do Programa, produzidos pelas escolas e 

2) Aplicação de entrevistas com a finalidade de aprofundar as questões de estudo e 

esclarecer os problemas observados, como também propiciar situações de contato, de 

modo a favorecer uma discussão mais consistente, atendendo aos objetivos propostos na 

pesquisa. 
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Para a construção da análise, optamos pela utilização da entrevista semi-estruturada como 

instrumento de coleta de dados. A escolha deu-se em virtude de que esse tipo de entrevista 

ressalta positivamente a relação de interação e de influência recíproca entre quem entrevista e 

quem está sendo entrevistado (Lakatos e Marcone, 1993, p.198). 

Segundo Quivy e Campenhoudt (1992, p.), a entrevista semi-estruturada é a mais utilizada 

nas investigações sociais, exatamente em razão de não se constituir em um instrumento de coleta 

de dados inteiramente aberto e nem orientado por um grande número de perguntas precisas. O 

pesquisador faz uso de um roteiro de perguntas que servirão de base, não necessariamente 

seguindo uma ordem de aplicação. É possível “[...] explicitar algumas questões no curso da 

entrevista, reformulá-las para atender às necessidades do entrevistado” (Laville; 1999, p. 188). 

Na SME, foram entrevistadas a Secretária de Educação e a Chefe do Setor de Educação em 

Tempo Integral. A entrevista com a responsável pela pasta da educação foi de extrema 

relevância nesse estudo, considerando que na atual gestão municipal, iniciada em 2013, a 

Secretária de educação é a mesma que esteve à frente dessa Secretaria, em 2008, ano de 

implementação do Programa na rede. 

Nas escolas participantes da pesquisa foram entrevistados, em cada uma, 5 (cinco) 

sujeitos: o gestor, o coordenador, um monitor e dois alunos. Para efeitos de esclarecimentos e 

de fidedignidade às informações coletadas, os gestores e coordenadores (das três escolas) 

entrevistados foram os que estavam na gestão à época da implementação do Programa. Dois 

coordenadores ainda permaneciam nas mesmas funções e escolas. Objetivando 

compreendermos melhor o processo de implementação do Programa, foi imprescindível 

considerar nesse estudo a participação e contribuição dos que vivenciaram o processo. 

A seleção dos sujeitos entrevistados seguiu o critério de participação e envolvimento com 

a experiência desde a sua implementação. Em relação aos monitores, priorizou-se aqueles que 

desenvolviam suas atividades a mais tempo; e aos alunos, os que participam do Programa desde 

a sua implementação. No total, foram realizadas 17 entrevistas, considerando os sujeitos da SME 

e das escolas. 

As entrevistas foram realizadas na SME e nas escolas, levando em conta alguns fatores 

para otimizá-las: praticidade, oportunidade e necessidade, tanto do entrevistador como dos 

entrevistados. Procuramos realizar as entrevistas em ambientes que possibilitassem o 

entrevistado sentir-se a vontade, descontraído e sem pressão, deixando-o falar a vontade sobre 

os questionamentos feitos. 
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Bogdan e Biklen (1994, p.136) aprovam esse procedimento. Pelo fato de se sentirem a 

vontade, os sujeitos falam livremente sobre suas vivências, anseios, dificuldades e pontos de 

vista. Ainda citando os mesmos autores, “as entrevistas devem evitar perguntas que possam ser 

respondidas “sim” e “não”, uma vez que os pormenores e detalhes são revelados a partir de 

perguntas que exigem exploração”. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, através de gravações digitais, 

objetivando obter depoimentos, os mais detalhados possíveis, para subsidiar com segurança, 

confiança e fidedignidade o pensamento, os anseios, as frustrações e as alegrias dos 

entrevistados nos momentos de transcrição e análise dos dados. Durante as entrevistas também 

nos utilizamos de algumas anotações para registrar expressões que nos chamaram a atenção 

durante os relatos: entusiasmo, alegria, tristeza, brilho no olhar, dentre outros. 

Todas as entrevistas foram realizadas com tranquilidade, sem intervenções externas e 

tempo marcado. As entrevistas com os gestores e coordenadores tiveram uma duração média de 

40 minutos cada. Mas tivemos duas entrevistas, com uma gestora e com uma coordenadora, 

ambas da mesma escola, que tiveram duração de mais de uma hora e meia, cada uma. Antes de 

iniciar as entrevistas (realizadas em dias diferentes), as duas relataram que não conseguiriam ser 

sucintas, tendo em vista serem pessoas falantes e que estiveram extremamente envolvidas 

durante o tempo em que foram responsáveis pelo Programa na escola. Foram relatos marcantes, 

porque demonstraram o envolvimento e o compromisso com a educação, além da parceria e do 

sentimento de cumplicidade existente entre elas. 

Na SME, mantivemos um primeiro contato informal com a Secretária de Educação, no 

qual ela se mostrou-se bastante receptiva e nos orientou a marcar um horário com a sua 

assistente. A Secretária sempre se mostrou bastante acessível e disponível, sendo muito tranquila 

a definição e realização da entrevista. Da mesma forma, a entrevista com a Chefe do SETI, se 

deu de forma tranquila. 

O primeiro contato com as escolas também foi bastante receptivo, durante o qual se 

apresentou um termo de autorização da pesquisa, explicitando os objetivos da mesma, 

encaminhado pelo Orientador. Não houve nenhum tipo de resistência. 

Foram realizadas 5 (cinco) visitas a SME para coleta de dados de documentos. As 

entrevistas aconteceram em 2 (dois) dias e foram realizadas em 2014. Nas escolas, tivemos, em 

média, 4 (quatro) visitas a cada uma, realizadas no período de setembro a novembro de 2013. 

Algumas entrevistas foram realizadas em 2014, em função da disponibilidade dos sujeitos, tendo 
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em vista a grande maioria (com exceção de duas coordenadoras) não se encontrar mais nas 

antigas funções. 

As entrevistas dos gestores (incluindo os representantes da SME e das escolas) e 

coordenadores foram elaboradas seguindo um mesmo roteiro1, com algumas adaptações, tendo 

em vista as especificidades de cada um, decorrentes das funções exercidas e das 

responsabilidades com as ações desenvolvidas. 

Objetivando favorecer uma maior fluência do pensamento dos sujeitos da pesquisa, as 

entrevistas foram realizadas sem obedecer à sequência em que foram elaboradas e sem 

marcações pontuais de uma pergunta para outra. Após a transcrição percebemos que essa forma 

de colher os dados foi muito positiva, pois os entrevistados realmente demonstraram mais 

fluência em seu pensamento, ampliando as respostas com dados não contemplados diretamente 

na pergunta, tornando-se mais significativos para análise. Em duas entrevistas, especialmente, 

nem foi necessário realizar todas as perguntas, tendo em vista terem sido contempladas durante 

os depoimentos dos entrevistados, sendo necessária, apenas, em alguns momentos, a retomada 

de alguma questão como forma de torná-la ainda mais compreensível e completa. 

Como ponto negativo, ressaltamos a dificuldade para encontrar o ponto certo de algumas 

falas, que sentimos necessidade de retomar e ouvir novamente, seja para esclarecer dúvidas em 

relação à transcrição ou a compreensão, seja a procura de novas informações. 

 
ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
 

No que diz respeito à sua estrutura, esta dissertação está organizada da seguinte forma: 

introdução, mais três capítulos e as considerações finais. 

A introdução apresenta a pesquisa, tendo como ponto de partida e de orientação de todo o 

trabalho, o objeto de estudo, os objetivos e as questões de estudo, provenientes das inquietações 

que deram vida a esse trabalho. Consta também a discussão metodológica, que orientou esse 

estudo a fim de se responder aos objetivos propostos em nosso trabalho. 

No primeiro capítulo apresentamos uma discussão em uma perspectiva histórico- 

conceitual sobre a trajetória da Educação Integral no Brasil, abordando e relacionando as 

temáticas educação integral e educação em tempo integral, destacando as concepções, os 

princípios e os fundamentos inerentes a cada uma. 

 

 

 

1 O roteiro das entrevistas encontra-se em anexo. 
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No Capítulo segundo, situamos o Programa Mais Educação, instituído pela Portaria 

Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007, e regulamentado pelo Decreto nº 7.083, 

de 27 de janeiro de 2010, como uma estratégia do governo federal para induzir a ampliação da 

jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da educação integral. Apresentamos a 

justificativa de sua implementação, as bases conceituais que fundamentam e dão suporte teórico 

ao Programa e o ordenamento jurídico que dá respaldo à Educação Integral. 

Ainda nesse capítulo, evidenciamos a implementação do Programa Mais Educação na rede 

municipal de ensino de Natal/RN, abordando questões relativas ao processo de adesão e de 

implementação do Programa na SME e nas escolas inicialmente contempladas. 

O terceiro capítulo se constitui das análises e reflexões acerca dos depoimentos dos 

sujeitos da pesquisa, coletados através de entrevistas, no que diz respeito da implementação do 

Programa Mais Educação nas escolas municipais de Natal/RN. Tentamos destacar as 

contradições nesse processo e os resultados que os sujeitos evidenciam em relação à melhoria 

da educação em sua escola. 

Finalizando, apresentamos nossas considerações sobre os resultados obtidos no decorrer 

da pesquisa. Não tivemos a pretensão de esgotar ou de encerrar a discussão. Ao contrário, 

acreditamos que, em razão de ser uma temática relativamente nova, com poucos trabalhos 

realizados, essa pesquisa poderá contribuir para fomentar novas pesquisas, ampliando a 

discussão e o referencial teórico existente. 
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2 Educação Integral: situando a temática. 

 

Quais foram os aspectos do mundo moderno e de sua crise que efetivamente se 

revelaram na crise educacional para que, durante décadas, se pudesse dizer e fazer 

coisas em contradição tão flagrante para bom senso? [...] o que podemos aprender 

dessa crise acerca da essência da educação – não no sentido de que sempre se pode 

aprender, dos erros, o que não se deve fazer, mas sim refletindo sobre o papel que a 

educação desempenha em toda a civilização, ou seja, sobre a obrigação que a 

existência de crianças impõe a toda sociedade humana (ARENDT, 1954/2007, p. 234). 

 

Cresce o debate em torno da crise educacional, pois fatores como desigualdades sociais, 

problemas de distribuição de renda, privação de liberdade, fracasso dos alunos, falta de 

oportunidades educativas, organização da escola, não apenas em relação a sua função, mas 

também quanto à gestão e ao funcionamento desse espaço, dentre outros, têm suscitado 

reflexões e debates acerca da melhoria da educação. Busca-se compreender e (re)significar as 

relações que se estabelecem no contexto escolar, haja vista a escola ser, por excelência, lugar 

de aprendizagem, de sistematização do conhecimento; lugar de vida, de saberes e vivências 

múltiplas, de encontros; lugar de conflitos, mas também de resoluções e de aprendizagens. 

Aprender significa estar com os outros, implica acolhida, implica presença física e 

simbólica, implica ser chamado pelo nome, implica sentir-se parte do grupo, implica 

processos de colaboração, implica ser olhado. Aquele que é desprezado pelo olhar da 

professora também o será, de alguma forma, pelos colegas. A partir daí produz-se uma 

intrincada rede de preconceitos que se dissemina nos conselhos de classe, nas reuniões 

de professores, nas conversas do recreio, nos encontros com os pais. Pouco a pouco, 

determinados alunos, que são numerosos no conjunto das escolas, vão ficando de fora, 

vão sendo rotulados com marcas invisíveis, vão sendo considerados inaptos, 

incapazes, inoportunos... Se usássemos a metáfora de um trem para pensar a escola, 

esses seriam aqueles que viajam sentados nos últimos vagões, que, aos poucos, vão 

descarrilhando. (MOLL, 2004, p.107) 

 

Na busca de superação dos fatores que dificultam o funcionamento de uma boa escola 

com qualidade, a EI tem estado na agenda governamental, dada a falta de qualidade da 

educação, tornando-se portanto, urgente, a construção de uma proposta de Educação Integral, 

na perspectiva de articulação dos processos escolares com outras políticas sociais, outros 

agentes e espaços educativos. Busca-se não apenas o acesso da criança à escola, mas a sua 

permanência nesse espaço formal de ensino, com efetivas aprendizagens. O direito à uma 

educação de qualidade é essencial para a ampliar a garantia dos demais direitos humanos e 

sociais. 

Nesse sentido, a escola deve promover a articulação entre os agentes sociais envolvidos 

com a educação de crianças, adolescentes e jovens, rompendo com práticas tradicionais e 
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abrindo espaço para o diálogo, visando o debate e a construção de um projeto político e coletivo 

de educação integral. 

 
Esse projeto parte do princípio de que o direito de aprender está relacionado a outros 

domínios e não apenas aos da escola e tem entre seus objetivos superar a fragmentação 

das experiências educativas. Dessa forma, busca o desenvolvimento de práticas que, 

em um continuum, constituem um conjunto articulado de oportunidades e 

aprendizagens. Os diferentes espaços da comunidade e da cidade, nessa perspectiva, 

podem constituir-se em espaços de aprendizagem, na medida em que possibilitam 

experiências de caráter pedagógico. (PACHECO; TITTON, 2009, p.134). 

 

Tendo em vista as desigualdades sociais no Brasil, torna-se clara a demanda por políticas 

públicas. A principal causa da desigualdade social refere-se à distribuição desigual de rendas. 

Essa influencia diretamente a vida de cidadãos, em especial os pertencentes à classe menos 

favorecida que, pela falta de acesso a uma educação de qualidade, ficam impossibilitados de 

ascender socialmente. 

 
Num país de 190 milhões de habitantes, um terço da população dispõe de condições 

de educação e vida comparáveis às de um país europeu. Outro terço, entretanto, se 

situa num nível extremamente modesto, comparável aos mais pobres padrões afro- 

asiáticos. O terço intermediário se aproxima mais do inferior que do superior. A 

problemática brasileira se define pelo binômio: educação e desenvolvimento. Aquela 

como condição de generalização e sustentabilidade deste. O problema educacional 

brasileiro já foi, até há pouco, o da universalização da educação primária. Hoje, a 

questão mudou de patamar. Trata-se, agora, ademais de esforços complementares no 

nível primário, de proceder a uma significativa elevação do nível de qualidade da 

educação de base e, qualitativa e quantitativamente, de elevar o nível secundário e de 

acesso a ele. (JAGUARIBE, 2008, Folha de São Paulo). 

 

A desigualdade social no Brasil é tida como uma das mais altas do mundo, apesar dos 

avanços, com o processo de modernização a partir do início do século XX. Segundo dados do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)2, em 2005, o Brasil era a 8º 

nação mais desigual do mundo. 

 

Junto com o próprio desenvolvimento econômico, cresceu também a miséria, as 

disparidades sociais – educação, renda, saúde, etc. – a flagrante concentração de renda, 

o desemprego, a fome que atinge milhões de brasileiros, a desnutrição, a mortalidade 

infantil, a baixa escolaridade, a violência. Essas são expressões do grau a que chegaram 

as desigualdades sociais no Brasil. (CAMARGO, 2010). 

 
 

2 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é o órgão da Organização das  Nações  

Unidas (ONU) que tem por mandato promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza no mundo. Entre outras 

atividades, o PNUD produz relatórios e estudos sobre o desenvolvimento humano sustentável e as condições de 

vida das populações, bem como executa projetos que contribuam para melhorar essas condições de vida, nos 166 

países onde possui representação. É conhecido por elaborar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), bem 

como por ser o organismo internacional que coordena o trabalho das demais agências, fundos e programas das 

Nações Unidas - conjuntamente conhecidas como Sistema ONU - nos países onde está presente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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Podemos considerar que a origem da desigualdade social em toda a humanidade sempre 

esteve relacionada ao poder. O homem primitivo também teve lugar de destaque. Ele estabelecia 

seu domínio e sua liderança sobre o outro, através da sua força, promovendo relações de 

desigualdade social, seja na caça, na disputa por melhores habitações e por companheiras. 

Portanto, os aspectos físicos e sociais são importantes para se entender a relação de desigualdade 

entre homens. 

Essa relação de desigualdade também sofreu impactos e mudanças ao longo dos tempos. 

Com o advento das relações comerciais, elas foram se tornando mais complexas, tendo em vista, 

especialmente, a consolidação do capitalismo, com a colaboração e a expansão da 

industrialização. 

Uma das principais características do capitalismo se traduz no acúmulo do capital, ou seja, 

aquele que possui as melhores condições materiais e acesso aos recursos e a educação detém o 

capital, em detrimento dos demais que ficam à margem das relações, configurando-se a 

sociedade dividida em classes. 

Rousseau (1754), divide a desigualdade social em dois tipos: 

 
[...] natural ou física, porque é estabelecida pela natureza, e que consiste na diferença 

das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito, ou da alma; a 

outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma 

espécie de convenção, e que é estabelecida ou, pelo menos, autorizada pelo 

consentimento dos homens. Consiste esta nos diferentes privilégios de que gozam 

alguns com prejuízo dos outros, como ser mais ricos, mais honrados, mais poderosos 

do que os outros, ou mesmo fazerem-se obedecer por eles. (p.10). 

 

Para Karl Marx a desigualdade social é causada exatamente pela divisão de classes, ou 

seja, há a classe dominante, que mantém o domínio a partir da miséria gerada pela desigualdade 

social. Para Mark, aqueles que detêm o poder sobre os meios de produção são chamados de 

burguesia, e aqueles que detêm apenas a sua força de trabalho são considerados proletariados. 

Como uma forma de solucionar esse problema, Marx sugere e implantação do socialismo na 

sociedade como forma de luta contra as desigualdades, haja vista esse sistema adotar a igualdade 

na distribuição de todos os recursos. Percebe-se, portanto, que a desigualdade social é 

decorrente, primordialmente, das relações diferenciadas no âmbito da economia, seja entre 

pessoas, classes ou sociedades. 

Na educação essa desigualdade também está refletida. De acordo com Pires (2003), nessa 

sociedade a educação é utilizada para formar o “[...] homem limitado e cerceado em suas 

possibilidades de enriquecimento: para o fortalecimento do homem unilateral” (p.47). O mesmo 

autor afirma que esse direcionamento perpassa a escola, pois “[...] Tanto na escola como na vida, 

a educação burguesa é um instrumento de dominação de classe, tendo seu poder localizado, 

http://classe-social.info/
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sobretudo, na capacidade de reprodução [...] adequadas à reprodução dos interesses e do poder 

burguês” (PIRES, 2003, p. 47). 

Segundo Manacorda, (2002), 

 

Historicamente, assim, é exatamente da educação, confiada no interior da “família” a 

educadores especialistas, aos filhos dos poderosos (do faraó, dos “minos”, do anax, 

do basileu, do pater) e, em torno dos quais se agregam os filhos de várias famílias 

eminentes, que surgem as primeiras “escolas públicas”, ou seja, abertas aos jovens de 

várias famílias que se interessavam, cada vez mais, pela vida pública e se caracterizam 

por esse conteúdo específico. Essas escolas, com o apoio da divisão do trabalho 

existente no próprio interior das classes dominantes, aparecem, por um lado, como 

escola de cultura para os “pensadores de classe”, seus “ideólogos ativos”. [...] e, por 

outro, como ginásios ou tribunais onde os cidadãos guerreiros se educavam para o 

exercício do poder político e da arte militar. [...] Mas, fossem escolas de sacerdotes ou 

de cidadãos-guerreiros, permaneciam como estruturas específicas e exclusivas para a 

formação das classes dominantes [...] (p. 117). 

 

Percebemos na citação acima, que a escola pública, nas sociedades antigas, já visava a 

manutenção das classes dominantes no poder. Na atualidade, diante do quadro exposto e das 

demandas, o Estado tem lançado mão de políticas públicas que se constituem em estratégias que 

visam o enfrentamento das manifestações sociais expressas na sociedade capitalista. 

As políticas públicas referem-se a uma área do conhecimento, mas também a um conjunto 

de programas e ações destinados à sociedade. Semanticamente, não é sinônimo exclusivo de 

política estatal. Trata-se de uma terminologia que tem sua gênese no latim, proclamada como 

res pública3. 

Entendemos que a política pública não se reduz a ações implementadas exclusivamente 

pelo Estado, ainda que prioritariamente. Depreende-se que, muito embora uma política pública 

implique em decisão política, nem toda decisão política configura política pública. Para ser 

considerada como tal é preciso atender a algumas exigências no tocante a sua origem, ao destino, 

ao formato e às características, dentre outras. 

Apropriar-se de uma concepção crítica de Estado é condição indispensável para uma 

melhor compreensão das relações entre sociedade, Estado e políticas públicas. De acordo com 

Höfling (2001), “[...] uma das relações consideradas fundamentais é a que se estabelece entre 

Estado e políticas sociais, ou melhor, entre a concepção de Estado e a(s) política(s) que este 

implementa em uma determinada sociedade, em determinado período histórico” (p.30). 

 

 

 

 

 
 

3 Refere-se à forma de organização política referenciada em princípios e valores sociais como interesse comum, na 

comunidade, na soberania popular e não na hegemonia do grupo da classe dos que governam. 
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Nessa perspectiva, torna-se necessário discutir sobre as relações existentes entre Estado e 

políticas públicas, promovendo reflexões que façam referência à concepção de Estado4, a fim 

de entender as especificidades e os entrecruzamentos entre ambos. 

Para Poulantzas (1980) as tarefas do Estado consistiam em organizar o espaço político- 

social da acumulação material, notadamente em razão do predomínio de funções estritamente 

econômicas, repressivas e ideológicas. Decorrente dessa visão, a análise centrada em políticas 

públicas de Estado pressupõe que as demandas sociais se insiram entre as funções econômicas 

e político-ideológicas do Estado. 

Para Neves e Pronko (2010), a interferência do Estado na esfera social se justifica pela 

intervenção com ações rentáveis ou não para o capital, centradas na garantia, na reprodução, na 

manutenção e na gestão da força de trabalho, de modo a minimizar a dicotomia existente no 

trato social, retratada em questões relativas ao trabalho versus cidadania. Segundo Souza (2006) 

“[...] As políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que qualquer teoria 

da política pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e 

sociedade” (p. 25). 

Não é demais assinalar que, no bojo de uma sociedade estatal de base capitalista e fundada 

em ideário neoliberal, a contradição premente consiste no fato de o Estado dar respostas que 

atendam aos interesses da classe dominante, representada, em especial, pela fração hegemônica 

que a integra ao mesmo tempo em que deve responder às demandas polarizadas no movimento 

de luta das classes exploradas. 

 

Se o Estado no capitalismo seleciona demandas no sentido de garantir sua 

permanência, reprodução e expansão, essas demandas existem e, como vimos, são a 

tentativa de perpetuar ou modificar condições existentes. Como demandas, são a 

representação de interesses e são expressas de alguma forma. A intervenção estatal em 

forma de política significa uma necessidade dada pela impossibilidade de que essas 

demandas sejam canalizadas por outros mecanismos, sejam do Estado ou não. Assim, 

há um momento em que a intervenção é requerida e um movimento circunscreve essa 

intervenção, em que o Estado precisa abrir-se para a negociação de interesses diversos. 

É o processo político que circunscreve a política pública. É o momento frágil do 

Estado, e será tanto mais frágil quanto mais interesses estiverem envolvidos e quanto 

mais divergentes sejam (LOBATO, 2006, p. 304). 

 
Vale salientar que os manifestos e os movimentos reivindicatórios de determinados grupos 

ou classes, nem sempre são condicionantes na definição de políticas, mesmo sendo uma 

expressão social significativa. Na verdade, os interesses e as relações de poder são sempre os 

 
 

4 Incorpora-se, nesse debate, a noção de Estado como “[...] estrutura onde se ‘condensam as contradições entre os 

diversos níveis de uma formação social. [...] Estado (não o aparelho material, mas a 'região do todo social’) [...] o 

lugar privilegiado onde também se decifram a unidade e os modos de articulação das estruturas sociais” (CODATO, 

2008, p.76). 
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determinantes das demandas em potencial que se materializarão, por meio das agendas de 

governo, em políticas públicas. 

De acordo com Faleiros (1991), as políticas públicas [...] são vistas como mecanismos de 

manutenção da força de trabalho, em alguns momentos, em outros como conquistas dos 

trabalhadores, ou como doação das elites dominantes, e ainda como instrumento de garantia do 

aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão. (p.8). 

Nessa perspectiva, podemos entender as políticas públicas como resultado das relações 

que se estabelecem entre os diferentes atores e em diferentes espaços, especialmente 

considerando seus interesses, ou seja, como “[...] instrumentos de legitimação e consolidação 

hegemônica que, contraditoriamente, são permeadas por conquistas da classe trabalhadora” 

(MONTAÑO, 2007, p.39). 

De acordo com Giovani (2009), o conceito de políticas públicas é evolutivo, se 

considerarmos que faz referência a uma realidade inserida num processo de transformações 

históricas nas relações entre Estado e sociedade; assim como, que essas relações são permeadas 

por mediações cada vez mais imbrincadas aos processos de democratização das sociedades 

contemporâneas. 

Höfling (2001) especifica que 

 
Políticas públicas são entendidas como o ‘Estado em ação’ [...]; é o Estado 

implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para 

setores específicos da sociedade. Estado não pode ser reduzido à burocracia pública, 

aos organismos estatais que conceberiam e implementariam as políticas públicas. As 

políticas públicas são aqui compreendidas como as de responsabilidade do Estado – 

quanto à implementação e manutenção a partir de um processo de tomada de decisões 

que envolve órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade 

relacionados à política implementada (p.31). 

 

Lima (2007) adverte: 

 
Arriscando um conceito podemos entender por política pública o conjunto de ações 

governamentais ou de intervenção estatal, articuladas a interesses coletivos e voltadas 

para atender as demandas sociais e a garantia do exercício do poder político, 

configurando um compromisso público que visa dar conta de questões sociais e 

políticas em diversas áreas. É um processo político onde se dá a negociação de atores 

institucionais e sujeitos políticos diversos, em momentos e circunstâncias diferentes 

(p. 4). 
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Assim, a essência da política pública concentra-se no embate em torno das ideias, dos 

interesses e das preferências. Entretanto, convém explicitar que, no âmbito estatal, nem toda 

ação governamental é política pública5. 

Tendo em vista as desigualdades sociais no Brasil, torna-se clara a demanda por políticas 

públicas. O Estado tem lançado mão de políticas redistributivas para combater ou amenizar a 

realidade marcada pelas desigualdades sociais. São políticas que buscam o deslocamento de 

algo, tirando, hipoteticamente, de quem tem mais, redistribuindo com a parcela da sociedade 

que não tem. 

Segundo o documento de referência da Conferência Nacional sobre Educação 

(CONAE/2010), no Eixo I que aborda o Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de 

Qualidade: Organização e Regulação da Educação Nacional, 

Historicamente, o Brasil tem se caracterizado como um país com frágeis políticas 

sociais, o que lhe imprimiu dois traços marcantes: uma das maiores desigualdades 

sociais em convívio com uma das mais altas concentrações de renda do mundo. Com 

50% de uma população de 192.847 milhões de pessoas em situação de pobreza, é fácil 

constatar sua condição de país injusto por excelência. Além disso, relatório do IBGE 

(PNAD, 2003) indica que, dos/das trabalhadores/as brasileiros/as com mais de 10 anos, 

68% recebem até dois salários mínimos. Essas características, reflexo da ausência de 

políticas sociais mais efetivas, assumem formas cada vez mais perversas de exclusão 

social. (BRASIL, 2010, p.19). 

 

Dessa referência, podemos inferir que as políticas redistributivas adotadas pelo Estado 

brasileiro caracterizam-se pela tomada de decisões mediante conflito, haja vista se configurar 

em um complexo jogo de interesses antagônicos cujo resultado é de benefício de uma minoria 

em detrimento dos interesses da maioria, isto é, da classe subalterna. Nesse sentido, as políticas 

têm sido ineficazes, uma vez que acentuam ainda mais as desigualdades e não colaboram para 

mudanças no contexto sócio educacional. 

Por isso, a iniciativa de formulação de uma proposta de Educação Integral no Brasil 

caminha lado a lado com a realidade, que impõe demandas por políticas públicas inovadoras e 

 

5 Nossa intenção é caracterizar, a política pública, contudo, há que se se reconhecer a importância de reportar-se 

aos conceitos de plano, projeto e programa, a fim de especificar os atributos que diferenciam essas categorias. Carla 

Cunha (2006, p. 7-8) contribui para esse entendimento, ao elaborar uma síntese que reúne várias definições 

fundadas no posicionamento de diferentes teóricos. “Plano é o conjunto de programas que buscam objetivos 

comuns”. O plano ordena os objetivos gerais e os desagrega em objetivos específicos, que serão os objetivos gerais 

dos programas. O plano organiza as ações programáticas em uma sequência temporal, de acordo com a 

racionalidade técnica e as prioridades de atendimento. (COHEN e FRANCO, 2004, p.86). Programa é um conjunto 

de atividades organizadas para serem realizadas dentro de cronograma e orçamento específicos disponíveis para a 

implementação de políticas, ou para a criação de condições que permitam o alcance de metas políticas desejáveis. 

(ALA-HARJA E HELGASON, 2000, p.8). Projeto é um instrumento de programação para alcançar os objetivos 

de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto final 

que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Quando essas operações se realizam de 

modo contínuo ou permanente, são denominadas de Atividades. (GARCIA, 1997, p. 6). 



32 
 

 

 

 

transformadoras, que levem em conta a influência dos processos de globalização, as mudanças 

no mundo do trabalho, as transformações técnico-científicas e as mudanças socioambientais. 

Com essa compreensão de política pública, entendemos que nem toda ação governamental 

configura-se como política pública, porém, algumas características qualificam e consubstanciam 

ações em políticas públicas. Uma política pública envolve mais que decisões e implica ações 

estrategicamente articuladas para a efetiva realização do que foi planejado. Implica ainda 

responsabilidade social para definir, dentre as alternativas, aquelas que melhor atendem às 

necessidades da população. 

 
2.1 A Educação Integral no Brasil: perspectiva histórico-conceitual. 

 

Na história da educação brasileira é possível identificar aspectos relevantes no tocante ao 

surgimento da EI. De acordo com Costa (1995, p.20), “uma visão das funções da escola, no 

decorrer dos tempos, contribui com esclarecimentos a respeito da criação de escolas de tempo 

integral”. Assim ressaltamos a necessidade de situarmos a educação escolar nos marcos da 

modernidade, pois, de acordo com Cavaliere (1996, p.65), “a generalização da escolarização no 

mundo ocidental liga-se intimamente aos pressupostos básicos da modernidade” (p. 65). 

Segundo Gallo (2002, p.13), a modernidade, cujo marco foi a Revolução Industrial no século 

XVIII “teve como utopia fundamental a emancipação humana”. E essa emancipação 

manifestou-se de diversas formas, tendo em vista as diferentes correntes ideológicas do século 

XIX. 

O positivismo viu nas conquistas científicas e tecnológicas a possibilidade desta 

emancipação; o socialismo, em seus diversos matizes, a localizou numa revolução 

social que pusesse fim à exploração e dominação capitalistas. No contexto dessa 

emancipação humana do jugo de todas as imposições, seja a da natureza, sejam aquelas 

decorrentes da dominação do homem pelo homem, surgiu o conceito de uma educação 

integral (GALLO, 2002, p. 13). 

 

No Brasil a EI tem se configurado como um ideal presente na legislação educacional, bem 

como nos projetos e iniciativas de muitos educadores, a exemplo da experiência baiana, na 

década de 1950, desenvolvida por Anísio Teixeira, com a implementação do Centro Educacional 

Carneiro Ribeiro (CECR), considerada a primeira no Brasil. A discussão em torno sobre essa 

temática vem ganhando espaço privilegiado entre os educadores no cenário da educação, 

suscitando debates acerca de sua contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

De acordo com Carvalho, (2006, p.7), “somente na entrada do século XXI é que 

universalizou-se o acesso ao ensino fundamental e, no entanto, essa meta não tem sido suficiente 
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para que nossas crianças e adolescentes obtenham os saltos de aprendizagem esperados.” Antes, 

várias iniciativas políticas se esboçavam desde os anos de 1970, durante os governos civil- 

militares. Porém, somente na década 1990 algumas políticas de universalização do ensino 

fundamental foram instigadas ou suscitadas pela Conferência Mundial de Educação para Todos, 

(Jomtien, Tailândia), que se constituiu marco importante na história da educação e das políticas 

educacionais. 

 

Dessa conferência, assim como da Declaração de Nova Delhi - assinada pelos nove 

países em desenvolvimento de maior contingente populacional do mundo, resultaram 

posições consensuais na luta pela satisfação das necessidades básicas de aprendizagem 

para todos, capazes de tornar universal a educação fundamental e de ampliar as 

oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens e adultos. (BRASIL, 1997, p.14). 

 

Contudo, há que se perceber que a garantia de acesso não pode se resumir apenas a gestão, 

mas também ao planejamento do processo educativo. Outro grande desafio, indissociável ao do 

acesso de crianças ao ensino fundamental, refere-se à qualidade do processo educativo, ou seja, 

além do acesso, é necessário garantir as condições necessárias ao bom desempenho educativo, 

ou seja, aliar quantidade a qualidade em favor de melhores e significativos resultados com vistas 

a uma educação crítica e transformadora. 

É possível evidenciar alguns esforços e iniciativas governamentais direcionados à busca 

da melhoria da educação básica no país, como por exemplo, a aprovação do 6 Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB)/2007 e a aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009, que aprova a 

ampliação da obrigatoriedade da educação nacional, propondo a universalização da educação 

de 4 a 17 anos até 2016. Tais medidas trazem inúmeras questões e desafios, dentre eles, a 

expansão (também da Educação Infantil e Ensino Médio), como também a melhoria dos 

indicadores de educação básica em geral. 

Podemos considerar no campo da educação brasileira, que a matricula inicial é 

considerada pelo governo como universalizada, embora só tenha atingido 97% da demanda 

 

6 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) é 

um conjunto de fundos contábeis, formado por recursos dos três níveis da administração pública do Brasil para 

promover o financiamento da educação básica pública. 

Antes uma parcela das receitas públicas era destinada à educação como um todo. A proposta desse fundo era definir 

uma parcela que atendesse especificamente ao ensino fundamental (1ª a 8ª série), através de uma redistribuição dos 

recursos provenientes de impostos aplicados pelos municípios e Estados. 

Apesar dos resultados positivos em muitos Estados, surgiu a proposta de sua substituição pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que não investe apenas no ensino fundamental, 

mas também no ensino médio e na educação infantil, além de praticamente multiplicar por dez, o aporte de 

complementação de recursos da União, de menos de 1% para 10%. 

Origem: Wikipédia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_de_Manuten%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_de_Manuten%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_de_Manuten%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_de_Manuten%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
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referente à educação básica. Temos ainda que considerar que as novas diretrizes teóricas não 

oferecem suporte no direcionamento de caminhos realmente eficazes e seguros, considerando, 

sobretudo, a atual sociedade, em sua essência, como a sociedade do conhecimento, em virtude 

dos avanços advindos da tecnologia e da ciência. 

Nessa perspectiva, cabe à escola promover um ensino capaz de desenvolver aprendizagens 

que contribuam para o desenvolvimento integral da personalidade humana, construída sobre a 

base dos contextos socioculturais, nos quais os alunos se desenvolvem. 

No contexto da proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais se concebe a educação 

escolar como uma prática que tem a possibilidade de criar condições para que todos os 

alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para 

construir instrumentos de compreensão da realidade e de participação em relações 

sociais, políticas e culturais diversificadas e cada vez mais amplas, condições estas 

fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade 

democrática e não excludente (BRASIL, 1997, p.33). 

 

O aumento em índices de avaliação, a exemplo do IDEB7, não reflete, obrigatoriamente, 

uma mudança qualitativa na melhoria da educação. Quando vemos, no dia a dia, o quantitativo 

de jovens que se mostram incapazes de ler e interpretar textos, de raciocinar logicamente a fim 

de resolver pequenos problemas do cotidiano, nos damos conta dessa realidade. Aprender a ler 

e escrever significa muito mais que decodificar signos linguísticos, significa permitir a inserção 

da criança ou adolescente num mundo rico de possibilidades, de interações e de descobertas, 

contribuindo para formação de sujeitos autocríticos, comprometidos e éticos. 

Criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira /INEP, 

o IDEB foi formulado para medir a qualidade da educação básica e estabelecer metas para a sua 

melhoria, considerando dois fatores preponderantes, quais sejam: o rendimento escolar - taxas 

de aprovação, reprovação e abandono – aferido, anualmente, pelo Censo Escolar da Educação 

Básica; e as médias de desempenho, realizadas a cada dois anos, pelo Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) e pelo Prova Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
O IDEB foi lançado no bojo do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Configura-se como um conjunto 

de programas e de ações do Ministério da Educação, envolvendo Educação Básica e Educação Superior. Como 

parte do PDE, o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, que prevê a elaboração do Plano de Ações 

Articuladas (PAR), ação essa a ser realizada pelos estados e municípios. 
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QUADRO 1 IDEB dos anos iniciais – 2005, 2007, 2009 e 2011/Brasil. 
 

Brasil Rede IDEB 

2005 

(N x P) 

IDEB 

2007 

(N x P) 

IDEB 

2009 

(N x P) 

IDEB 

2011 

(N xP) 

Projeções       

             

      2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

              

Brasil Total 3,8 4,2 4,6 5,0 3,9 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 

Brasil Estadual 3,9 4,3 4,9 5,1 4,0 4,3 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,1 

Brasil Municipal 3,4 4,0 4,4 4,7 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 

Brasil Pública 3,6 4,0 4,4 4,7 3,6 4,0 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 5,8 

Brasil Privada (1) 5,9 6,0 6,4 6,5 6,0 6,3 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,5 

Fonte: MEC/INEP 

Nota: (1) Médias da Prova Brasil/SAEB 2009 e IDEB 2009 calculados somente com as escolas urbanas. 

 

A média nacional do IDEB, em 2005, foi 3,8 nos primeiros anos do Ensino Fundamental. 

Em 2007, essa média foi elevada para 4.2, e em 2009 o indicador foi de 4.6. Em 2011 o indicador 

foi de 5.0, superando a meta prevista para o período, que era 4,6 e ainda a meta estipulada para 

2013, que é de 4,9. Os índices apresentados, embora demonstrem uma elevação, são passíveis 

de preocupação e necessitam de iniciativas que ajudem a superar as dificuldades de 

aprendizagem e, consequentemente, contribuam para a melhoria da educação, considerando, 

sobretudo, que a meta estimada para 2021 é equivalente a 6, média atual correspondente ao 

sistema educacional dos países desenvolvidos no Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos(PISA). 

A partir dos dados acima, podemos inferir que o tempo da criança na escola, bem como a 

qualidade do ensino oferecido a ela está muito aquém do que seria necessário para dar conta da 

formação adequada para enfrentar os desafios do século. O direito à educação de qualidade é 

fundamental para a garantia e ampliação dos demais direitos humanos e sociais, condição para 

a própria democracia, cabendo a escola pública universal materializar esse direito. 

Considerando-se a complexidade e a urgência das demandas sociais e sua relação com os 

processos escolares, o desafio que está posto é o da articulação dos processos escolares com 

outras políticas sociais, outros profissionais e equipamentos públicos, na perspectiva de garantir 

o sucesso escolar, e isso passa pela Educação Integral. 
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2.2 Educação Integral e Escola de Tempo Integral: concepções e implicações. 

 

A concepção de EI tem influência direta nos ideais da pedagogia escolanovista. 

Atualmente, o processo de desenvolvimento social tem suscitado a necessidade de se repensar 

o espaço escolar, sua função, suas articulações sociais, visando uma educação de qualidade, que 

esteja sintonizada com os estágios de desenvolvimento econômico, científico-tecnológico e 

político-cultural vigente. 

Dentre os temas atuais em debate, destaca-se a Educação Integral que tem ocupado um 

lugar privilegiado, fomentando reflexões e discussões acerca de sua contribuição para a melhoria 

da aprendizagem. De acordo com Cavaliere (2002), 

O movimento reformador, do início do século XX, refletia a necessidade de se 

reencontrar a vocação da escola na sociedade urbana de massas, industrializada e 

democrática. De modo geral, para a corrente pedagógica escolanovista, a reformulação 

da escola esteve associada à valorização da atividade ou experiência em sua prática 

cotidiana. [...] Uma série de experiências educacionais escolanovistas desenvolvidas 

em várias partes do mundo, durante todo o século XX, tinham algumas das 

características básicas que poderiam ser consideradas constituidoras de uma 

concepção de escola de educação integral (p. 251). 

 

O Movimento da Escola Nova 8 configurou-se como de renovação do ensino. 

Caracterizou-se em uma forma diferenciada, nova, de ver, viver e sentir a vida. Contrapunha-se 

ao conceito tradicional de escola, cuja visão era fragmentada e descontextualizada da vida 

cotidiana. Defendia, portanto, a integralidade das pessoas, suas vontades, seus desejos e 

aspirações. 

Segundo Lamego(1996), o movimento da Escola Nova propunha quatro pontos básicos: 

 
1) A “revisão crítica” dos meios tradicionais do ensino, nos quais a individualidade 

não era fator de preocupação. 2) Inclusão de fatores históricos e culturais da vida social 

na formação educacional. 3) A utilização dos novos conhecimentos da biologia e da 

psicologia para que o educador estabeleça os estágios de maturação do indivíduo na 

infância, assim como o desenvolvimento de sua capacidade individual. 4) A 

transferência da responsabilidade da ação educadora da família e da Igreja para a 

Escola, como forma de amenizar as diferenças sociais e culturais existentes entre os 

diversos grupos e, juntamente com isso, a responsabilização do Estado pela educação 

do indivíduo. 

 

 

 

 

 

8 John Dewer, filósofo e pedagogo norte americano, foi o responsável pelo movimento da Escola Nova que 

considerava a educação como necessidade social e defendia o aperfeiçoamento das pessoas por meio da educação 

e da continuidade de suas ideias e conhecimentos. 

9 Rui Barbosa de Oliveira, considerado um polímato brasileiro, destacou-se como jurista, diplomata, político, 

escritor, dentre outros. Sua meta educacional não estava no ensino puro e simples do alfabeto e das quatro 

operações. Seu objetivo era ensinar a pensar, a compreender as instituições e a construir a nacionalidade. 
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Segundo Dewey, o pensar reflexivo e transformador da criança devia ser resultado da 

educação. Nessa perspectiva, a escola, como espaço de conhecimento, deve possibilitar ao aluno 

vivências, aprendizagens, ação e interação sobre a realidade ou a representação, bem como 

também facilitar a articulação entre o interesse do aluno e a sua ação. Em suma, a educação 

apresenta-se como elemento efetivamente eficaz para a transformação da realidade. 

As ideias da Escola Nova chegam ao Brasil através de Rui Barbosa9 no ano de 1882, e 

influencia de forma significativa as transformações ocorridas no campo da educação na década 

de 1920. No século XX, mais precisamente na década de 1930, após a publicação do Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova10 (1932), alguns pensadores brasileiros, influenciados pelos 

ideais escolanovistas, se destacaram: Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. 

Eles defendiam a existência de uma escola que suprisse as necessidades dos alunos, uma escola 

diferente, dinâmica, que respeitasse o saber do aluno, que prezasse pela sua autonomia, sem 

disciplinas fixas, partindo da constatação de que a vida é formada por um todo indivisível. Enfim 

uma escola cujo objetivo maior seria oferecer educação gratuita e de qualidade a todos. 

O escolanovismo acredita que a educação tem uma função democratizadora de igualar as 

oportunidades, constituindo-se em um elemento eficaz para a construção de uma sociedade 

democrática. Esse ideário influenciou a formulação de propostas e experiências de escola de 

tempo integral no Brasil, na década de 1950. Suas ideias em prol da educação e em defesa da 

escola pública se perpetuaram significativamente, influenciando os ideais e as lutas por uma 

educação pública de qualidade, assim como contribuiu para a formulação de propostas indutoras 

de políticas públicas na perspectiva da Educação Integral. 

A discussão acerca da Educação Integral tem trazido à tona alguns aspectos sobre a escola 

de tempo integral, gerando, por vezes, equívocos e dúvidas em relação a esses conceitos. Quando 

se pensa em educar integralmente um ser humano, implica considerar a educação em sua 

totalidade, que perceba o indivíduo em sua condição multidimensional, ou seja, nas dimensões 

cognitiva, afetiva, social e corporal. O sujeito multidimensional é um sujeito ativo, que busca e 

constrói suas relações com o meio físico e social. Ele é 

 

 

 

 

 

 
10 Este manifesto foi assinado por: Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, 

Roquette Pinto, Frota Pessoa, Júlio de Mesquita Filho, Raul Briquet, Mário Casassanta, Delgado de Carvalho, 

Ferreira de Almeida Jr, J. P. Fontenelle, Roldão Lopes de Barros, Noemy M. da Silveira, Hermes Lima, Atílio 

Vivacqua, Francisco Venâncio Filho, Paulo Maranhão, Cecília Meirelles, Edgar Mendonça, Armanda Álvaro 

Alberto, Garcia Rezende, Nobrega da Cunha, Paschoal Lemme, Raul Gomes. Segundo Lamego (1996), este 

manifesto abordava temas como o movimento de renovação, as sucessivas reformas, a laicidade do ensino, a 

Universidade, o Estado e sua responsabilidade com as futuras gerações, e, sobretudo a democracia. 
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[...] um sujeito desejante, o que significa considerar que, além da satisfação de suas 

necessidades básicas, ele tem demandas simbólicas, busca satisfação nas suas diversas 

formulações de realização, tanto nas atividades de criação quanto na obtenção de 

prazer nas mais variadas formas. (GONÇALVES, 2006, P.3) 

 

Desde o seu nascimento, o indivíduo começa a aprender sobre o que ocorre ao longo de 

sua vida, em diferentes momentos, situações e contextos. Sendo a escola um desses contextos, 

constitui-se em um espaço formal de aprendizagens múltiplas e, portanto, partindo-se da 

necessidade de formação integral do ser humano, a escola precisa ser repensada, de modo a 

considerar o sujeito inteiro, em suas vivências e experiências de aprendizagens. 

O conceito de escola de tempo integral nos remete a duas variáveis: o tempo, que se 

relaciona diretamente à jornada escolar; e o espaço físico da escola, onde efetivamente se 

concretiza o planejamento escolar. De acordo com “apud Pessanha” (2004), essas variáveis 

estão interligadas e se complementam: “[...] lugares e tempos são determinados e determinam 

uns ou outros modos de ensino e aprendizagem. [...] Em síntese, o espaço e o tempo escolares 

não só conformam o clima e a cultura das instituições educativas, mas também educam.” (p. 

65). 

Refletindo sobre a variável tempo, entendemos que esse se constitui em símbolo social e, 

como tal pode ser representado por muitas formas, de acordo com o contexto social em que se 

insere. Segundo Cavaliere (2002), 

 

Dentre as formas de organização do tempo social, destaca-se o tempo de escola que, 

sendo a mais importante referência para a vida das crianças e adolescentes, tem sido, 

no mundo contemporâneo, um pilar para a organização temporal da vida em família e 

na sociedade (p. 117). 

 

Essa dimensão da escola tem como características: o nível macroestrutural, que se refere 

ao tempo do ciclo de escolarização como um todo, completo. No segundo, nível intermediário11, 

a organização do tempo ocorre em função da jornada, semana ou período letivo. É nele que 

localizamos as experiências de ampliação da jornada escolar. O terceiro e último nível é o micro 

estrutural, e envolve a organização do tempo da sala de aula, contemplando o trabalho realizado 

pelo professor. 

 

 

 

11 O nível intermediário abarca o entendimento sobre “ampliação do tempo”, expressão defendida pela educação 

integral, corroborando o embasamento legal d a LDB nº 9.394/96 – que consiste na ampliação gradativa do tempo 

nas escolas do ensino fundamental (art. 34) e do PNE 2011/2020 (Meta 6) - ampliação da jornada escolar em 50% 

das escola públicas. 
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Referindo-se à ampliação do tempo escolar, especialmente em relação à oferta de 

oportunidades educativas, Cavaliere (2007), defende que 

 
[...] as atividades ligadas às necessidades ordinárias da vida (alimentação, higiene, 

saúde), à cultura, à arte, ao lazer, à organização coletiva, à tomada de decisões, são 

potencializadas e adquirem uma dimensão educativa. Diferentemente, a rotina 

otimizada e esvaziada de opções em uma escola em turno parcial, imediatamente 

centrada nos conteúdos escolares, dificilmente pode proporcionar esse tipo de vivência 

(p. 1.023). 

 

De acordo com essa compreensão, a ampliação da jornada está diretamente associada ao 

espaço intraescolar, na oferta de vivências educacionais variadas, possibilitando a melhoria da 

qualidade do trabalho pedagógico. Postura semelhante tem Gonçalves (2006), acerca da 

ampliação da jornada escolar, pois esta só tem sentido se “considerarmos uma concepção de 

educação integral com a perspectiva de que o horário expandido represente uma ampliação de 

oportunidades e situações que promovam aprendizagens significativas e emancipadoras” (p. 

131). Assim não resta dúvida, que dentre todos os espaços educativos, a escola é, por excelência, 

um espaço de formalização da educação, ressaltando-se o caráter educativo do espaço-tempo 

escolar, em detrimento de outros com finalidade semelhante. 

Conforme essa compreensão, a EI é pensada de forma ampla e o objetivo e significado de 

sua concepção extrapolam os muros escolares. Deve-se, portanto, considerar o sentido da 

ampliação da jornada escolar nas experiências das escolas de tempo integral a partir de uma 

concepção de Educação Integral, na qual a jornada ampliada represente, efetivamente, um leque 

de oportunidades e situações de aprendizagens relevantes e emancipadoras. 

Atualmente, prevalece uma prática de educação integral pautada na diversificação de 

tempos e espaços educativos, complementares ao processo sistemático de formação, através de 

vivências e novas oportunidades para os alunos como complemento de aprendizagem na escola. 

Trata-se não apenas da ampliação da jornada na perspectiva quantitativa, ou seja, do 

aumento das horas de atividades educativas, que não garante, necessariamente, qualidade no 

tocante à aprendizagem. Mas, para que o resultado seja satisfatório, as atividades precisam ter, 

intencionalmente, o caráter educativo, planejamento e articulação com o Projeto Político 

Pedagógico da escola. Assim, toda a vivência decorrente da ampliação da jornada escolar precisa 

ser ressignificada e protagonizada por todos os envolvidos na relação ensino-aprendizagem. 

Nessa perspectiva, é de fundamental importância repensar o ambiente escolar em bases 

democráticas, o que implica a organização de conselhos, grêmios, reuniões de planejamento, 

reuniões com os pais e comunidade e, também, as relações no ambiente escolar, pois a prática 

requer comprometimento e responsabilização coletivos, principalmente dos gestores que 

ocupam posições de destaque e poder na escola. Diante disso, 
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Entendemos Educação Integral dentro de uma concepção crítico-emancipadora em 

educação. Na prática, ela eclode como um amplo conjunto de atividades diversificadas 

que, integrando o e integradas ao currículo escolar, possibilitam uma formação mais 

completa ao ser humano. Nesse sentido, essas atividades constituem-se por práticas 

que incluem os conhecimentos gerais; a cultura; as artes; a saúde; os esportes e o 

trabalho. Contudo, para que se complete essa formação de modo crítico-emancipador, 

é necessário que essas práticas sejam trabalhadas em uma perspectiva político- 

filosófica, igualmente crítica e emancipadora (COELHO, 2004, p. 9). 

 

Tendo por base essa compreensão da educação integral, podemos afirmar que o 

desenvolvimento de uma escola em tempo integral implica, entre outros, o compromisso com a 

educação pública, gratuita, de qualidade; o cumprimento de sua função social e política, 

propiciando às crianças e jovens o conhecimento do mundo em que vivem, a compreensão de 

suas contradições, a apropriação de problemas e soluções, tendo em vista a transformação social. 

Podemos, assim, considerar que o que permeia essa discussão é a concepção de educação 

integral como fundamento de sua execução, para a ampliação da jornada escolar ou para a 

articulação da escola com outros espaços públicos de aprendizagens, sejam eles governamentais 

ou não governamentais. 

 
2.3 Ampliação da jornada escolar: algumas experiências. 

 

Tem-se observado desde o século passado, no contexto brasileiro, a formulação de 

concepções e práticas de Educação Integral alicerçadas na ampliação da jornada escolar, visando 

a necessidade de reestruturar a escola para responder aos desafios de seu tempo histórico. 

Especialmente nas últimas décadas, a implementação da EI no sistema formal de ensino tem 

encontrado respaldo na aprovação de legislação específica, mas há que se trilhar um longo 

caminho, se considerarmos a necessidade e urgência de tornar o legal em real. Como exemplo, 

é preciso promover articulações e convivências entre programas educacionais e serviços 

públicos a fim de expandir sua ação educativa, o que demanda um compromisso ético com a 

inclusão social por meio da gestão democrática e integrada. 

No entanto, essa discussão é bastante anterior, sendo necessário compreender as 

concepções e as contradições inerentes às experiências já realizadas em termos de Educação 

Integral. 

O surgimento da EI no Brasil tem suas origens nos ideais democráticos do educador Anísio 

Teixeira, fundador da Escola Parque, na década de 50, durante o governo de Otávio Mangabeira 

(1947-1951). Anísio Teixeira, um dos mentores intelectuais do Manifesto dos Pioneiros da 

Escola Nova, defendia a existência de uma escola que suprisse as necessidades dos alunos, uma 
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escola diferente, sem disciplinas fixas, partindo da constatação de que a vida é formada por um 

todo indivisível. Nesse sentido, a Escola Parque, ou Centro Educacional Carneiro Ribeiro 

(CECR) constituiu-se na primeira experiência de Educação Integral no Brasil. Construída num 

bairro pobre da periferia de Salvador, tornou-se um marco na história educacional do País. 

A experiência do CECR, ao centrar-se nas camadas populares e em sua formação 

antecipa de certa forma, as questões que se farão presentes, incisivamente, nas décadas 

posteriores, quando se procurava atribuir à escola o papel de contribuir para a solução 

de problemas sociais relacionados com a condição de pobreza da população. (PARO, 

1988, p. 192) 

 
Propunha uma educação em que a escola oferecesse às crianças um “[...] programa 

completo de leitura, aritmética e escrita, mais ciências físicas e sociais, e mais artes industriais, 

desenho, música, dança e educação física (...) saúde e alimento à criança, visto não ser possível 

educá-la no grau de desnutrição e abandono em que vive”. (TEIXEIRA, 1959, p. 79). 

O projeto de construção do Centro comportava quatro escolas-classe de nível primário 

para mil alunos cada, com funcionamento em dois turnos: uma escola-parque, com 

sete pavilhões destinados às práticas educativas, onde os alunos completavam sua 

educação no turno alternando ao da classe. Aos alunos do centro era oferecido um dia 

completo de permanência em ambiente educativo. (NUNES, 2009, p. 125) 

 
Conforme esse mesmo autor, os agrupamentos eram de no mínimo 20 e no máximo 30 

alunos, tendo como critério de seleção e organização, a faixa etária e as áreas de interesse 

comuns. Essa experiência significou, para os alunos, uma possibilidade real para uma vida 

melhor. 

As escolas criadas por Anísio e a geração de educadores à qual pertenceu, tanto nos 

anos 30 quanto nos anos 50 e 60, não foram vistas pelos alunos que as frequentaram 

como locais de confinamento. Pelo contrário, constituíram (sic) a possibilidade de 

reapropriação de espaços de sociabilidade crescentemente sonegados às classes 

trabalhadoras pelas reformas urbanas que lhes empurravam para a periferia da cidade. 

Para muitos desses alunos, essas escolas foram a única abertura para uma vida melhor 

(p. 12). 

 

O CECR serviu de inspiração para o seu próprio mentor, Anísio Teixeira, no final da 

década 1950, que idealizou também o “Plano de Construções Escolares de Brasília”. De acordo 

com Pereira e Rocha (2008), Teixeira objetivava a construção de escolas modelos, haja vista a 

sua localização, a fase de planejamento físico da capital, a disponibilização de espaços físicos e 

de recursos e o interesse do governo federal em tornar a capital como referência educacional no 

Brasil. 
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O plano de construções escolares para Brasília obedeceu ao propósito de abrir 

oportunidade para a Capital Federal oferecer à Nação um conjunto de escolas que 

pudessem constituir exemplo e demonstração para o sistema educacional do País 

(TEIXEIRA, 1961, p.195). 

 

Diferentemente do CECR, cuja experiência contemplou apenas o Ensino Fundamental e 

era destinada às crianças das classes sociais menos favorecidas, a proposta pensada e 

desenvolvida em Brasília, contemplava todos os níveis de ensino, sem fazer distinção quanto à 

classe social de seus alunos. 

Depois da experiência baiana, a educação em tempo integral tomou fôlego somente na 

década de 1980, com os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), no Rio de Janeiro, no 

governo de Leonel Brizola (1982-1984), concebidos por Darcy Ribeiro, Secretário da Educação. 

Foram construídos 500 CIEPs, cujo objetivo era oferecer ensino público de qualidade, em 

período integral, aos alunos da rede estadual. Fazia parte de sua concepção pedagógica a unidade 

e organização escolar padronizada, independente de sua localização, oferecendo às crianças 

educação, assistência médica, alimentação, práticas desportivas e atividades culturais múltiplas 

em instituições fora da rede educacional regular. 

O custo bastante oneroso e a qualidade das construções foram alvo de muitas críticas nesse 

projeto. Além disso, acreditava-se que o projeto arquitetônico dos CIEPs, planejados por Oscar 

Niemeyer, apresentava maior relevância e prioridade em detrimento do caráter pedagógico. 

Tomando por base as experiências citadas, Cavaliere(2006) afirma que 

 
Apesar da particularidade de cada uma dessas experiências, podemos generalizar a 

importância que davam à articulação da educação intelectual com a atividade criadora, 

em suas mais variadas expressões, à vida social-comunitária da escola, à autonomia 

dos alunos e professores, à formação global da criança (Apud CAVALIERE, 2006, 

p.17). 

 

As experiências, apesar de apresentarem um pensamento inovador e progressista, bem 

como uma arquitetura muito moderna e arrojada, receberam fortes críticas e resistências, tendo 

em vista que “(...) os eternos inimigos do progresso lançariam mão de todos os recursos para 

destruírem tais ideias rejuvenescedoras”. (SILVA, 1999, p.227). 

Os governos que sucederam não deram continuidade à iniciativa de um projeto de 

educação integral. Desse modo, as unidades construídas tornaram-se escolas comuns, com o 

ensino em turnos, descarecterizando sua proposta, qual seja, a escolarização na perspectiva da 

educação integral. 

Decorrentes dessas experiências surgiram outras, a exemplo, do Programa de Formação 

Integral da Criança (PROFIC), dos Centros Integrados de Atendimento à Criança (CIACs), e 

dos Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
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O PROFIC foi criado na década de 1980, no estado de São Paulo. Esse programa causou 

grande polêmica desde a sua criação, pois objetivava repensar e redefinir a função da escola 

como instrumento de proteção à criança, que se daria com o aumento do tempo de permanência 

do aluno na escola e com a responsabilização do Estado. As escolas recebiam recursos e 

financiamentos e tinham autonomia para gerir os recursos, planejar e executar as atividades 

financiadas. O seu foco era o menor, especialmente os de classe social menos favorecida, com 

baixa renda. Uma análise superficial da trajetória desse Programa aponta que 

[...] o PROFIC restringiu-se à assinatura de convênios e repasses de verbas para 

prefeituras e entidades assistencialistas, atingindo um número muito reduzido de 

alunos. Mesmo na ausência de avaliação sistemática do processo de sua implantação 

e dos resultados alcançados, o PROFIC não conseguiu sensibilizar a maioria da rede 

estadual, uma vez que, à demanda por maior instrução, o Estado respondeu com ações 

que extrapolam as possibilidades de atuação na escola, por não serem de natureza 

pedagógica. (DI GIOVANNI E SOUZA, 1999, p.70). 

 
A proposta pedagógica dos CIACs, experiência de Educação Integral implementada em 

1991 no governo de Collor de Mello (1990-1992), assemelhava-se às propostas das experiências 

já citadas, cujo objetivo era prover a atenção à criança e ao adolescente, envolvendo a educação 

fundamental em tempo integral, programas de assistência à saúde, lazer e iniciação ao trabalho, 

entre outros. 

A crítica a essa experiência incidiu sobre o clientelismo político, o elevado custo na 

construção de cinco mil escolas em todo o país e a falta de recursos financeiros e humanos na 

operacionalização do projeto, em detrimento da necessidade dos prédios escolares já existentes. 

Contudo, após a gestão de Collor de Melo, o projeto dos CIACs ganhou uma nova estrutura e 

denominação. No governo de Itamar Franco (1992 – 1995), o Ministro da Educação, Murílio 

Hingel, priorizou a continuidade do projeto, que passou a ser chamado de Centro de Atenção 

Integral à Criança (CAICs). Posteriores a essas experiências, encontramos diversas outras 

espalhadas pelo Brasil, dentre as quais destacamos as de Palmas (TO), Goiás GO), Apucarana 

(PR), Nova Iguaçu (RJ) e Belo Horizonte (BH). 

Em Palmas, a discussão e implementação das escolas de tempo integral teve início no ano 

de 2005, com a criação, no âmbito da SME, de um grupo destinado a estudos em políticas 

públicas, sendo apresentado nesse mesmo ano, o Projeto Pedagógico e arquitetônico das escolas 

padrão de tempo integral. Algumas iniciativas marcaram essa trajetória: construção da primeira 

escola de tempo integral e o Projeto Salas Integradas, que atendia aproximadamente 6 (seis) mil 

crianças de 30 escolas, em jornada ampliada. No ano de 2008 esse Projeto passa a estar 

associado ao Programa Mais Educação. 
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Em Goiás (GO), no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, destacaram-se duas 

experiências de jornada ampliada, anterior à implementação do Programa Mais Educação: Os 

Projetos de Atividades Educacionais Complementares (PRAEC’s), cujo objetivo era promover 

a integração do estudante com a comunidade escolar por meio da vivência em atividades 

desenvolvidas no contraturno, em espaços fora da escola; e, o Projeto Escola Estadual de Tempo 

Integral (EETI), caracterizada como uma instituição com tempo de funcionamento ampliado 

dentro da escola regular, com a realização de atividades educacionais e culturais articuladas 

pedagogicamente, integrando os saberes escolares aos saberes da comunidade local. 

A experiência de Apucarana (PR) é de grande referência nacional, conhecida por “Cidade 

Educadora”. Em 2001 foi implementado em 37 escolas municipais o Programa de Educação 

Integral, atendendo quase 100% dos alunos da rede. O trabalho é resultado de uma política 

pública municipal, cujo foco é a educação como instrumento de transformação social, tendo 

como carro chefe de todas as ações, a educação integral, visando a uma educação de qualidade 

para todos. 

Outra experiência de destaque nacional é a de Nova Iguaçu (RJ), com o Bairro-Escola, 

uma política de governo municipal, em articulação, ou como utilizado em documentos próprios 

que definem a experiência, como em “co-gestão” com as demais Secretarias Municipais: Saúde, 

Esporte, Assistência Social e Meio Ambiente. O objetivo dessa experiência relaciona-se as 

prioridades sociais, ajustando cada programa/ação à sociedade. A articulação e integração das 

ações e programas das Secretarias garantirão a sustentabilidade do Programa de Educação 

Integral. 

Em Belo Horizonte (BH), destaca-se o Programa Escola Integrada, da SME, criado em 

articulação com a Cultura, Esporte, Assistência Social, Saúde, Alimentação, Segurança no 

trânsito, dentre outros, objetivando a totalidade da formação humana e as vivências 

socioculturais em ambientes que ultrapassam os muros escolares. 

No cenário atual da educação, muito se discute sobre o tema, buscando caminhos 

alternativos que viabilizem a universalização do acesso, a permanência e a aprendizagem na 

escola pública e a construção participativa de uma proposta de educação integral, por meio da 

ação articulada entre os entes federados, as organizações da sociedade civil e os atores dos 

processos educativos. É nesse contexto que devemos entender a política educacional vigente e, 

como parte dela, o Programa Mais Educação, cujo objetivo também aponta na perspectiva da 

Educação Integral. É esse Programa que analisaremos a seguir, focando o olhar na experiência 

realizada no âmbito da SME de Natal/RN. 
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3. O Programa Mais Educação e a Secretaria Municipal de Educação de Natal/RN. 

 
 

No capítulo anterior discutimos sobre a educação integral, que tem assumido lugar de 

centralidade na área educacional, sendo compreendida como uma possibilidade de mudanças do 

quadro atual da educação, em especial no tocante aos números que indicam o IDEB em nosso 

país. 

O presente capítulo objetiva apresentar o Programa Mais Educação, situando-o como uma 

política do governo federal, cujo foco se constitui na ampliação da jornada escolar e na 

organização curricular na perspectiva da educação integral. 

Além da justificativa, objetivos, bases conceituais e legais do Programa, apresentamos, 

ainda, o processo de implementação na rede municipal de ensino da cidade de Natal/RN. 

 
3.1 Programa Mais Educação: bases e objetivos. 

 
 

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 

24 de abril de 2007, e regulamentado pelo Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, constituiu- 

se em estratégia do Ministério da Educação/MEC para induzir a ampliação da jornada escolar e 

a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. À essa iniciativa associam-se os 

Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Ciência e 

Tecnologia, do Esporte, Ministério do Meio Ambiente, da Cultura, além da Secretaria Nacional 

da Juventude. 

O Programa é parte constituinte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e do 

Plano de Ações Articuladas (PAR) e sua operacionalização é de responsabilidade da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)12 e da Secretaria de 

Educação Básica (SEB), ambas do MEC, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Esse Programa tem 

como prioridade 

 

 

 

 

12 A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) é responsável pela 

implementação de políticas educacionais, em especial nas áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos, 

educação ambiental, educação em direitos humanos, educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e 
educação para as relações étnico-raciais. Tem como objetivo central contribuir para o desenvolvimento inclusivo 

dos sistemas de ensino, voltado à valorização das diferenças e da diversidade, à promoção da educação inclusiva, 

dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, visando à efetivação de políticas públicas transversais 
e intersetoriais. 
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[...] contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, articulando, 

a partir do projeto escolar, diferentes ações, projetos e programas nos Estados, Distrito 

Federal e Municípios por meio da ampliação de tempos e espaços educativos através 

de atividades no campo das Artes, da Cultura, do Esporte, do Lazer, da Inclusão 

Digital, das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), das Tecnologias de 

Aprendizagem e Convivência (TAC), da Saúde, etc., articuladas com os projetos 

político-pedagógicos das redes/sistemas de ensino e das escolas. (BRASIL, 2008, p.1). 

 

O objetivo do Governo Federal com a implementação do Programa é contribuir para a 

formação integral de crianças, adolescentes e jovens. Nessa perspectiva, a EI se dará por meio, 

não apenas da ampliação de tempos, mas também de espaços e de oportunidades educativas, 

qualificando o processo educacional, com impacto significativo na melhoria do aprendizado dos 

alunos. 

Sendo assim concebida, 

 
 

A educação integral constitui ação estratégica para garantir atenção e desenvolvimento 

integral às crianças, aos adolescentes e jovens, sujeitos de direito que vivem uma 

contemporaneidade marcada por intensas transformações e exigência crescente de 

acesso ao conhecimento, nas relações sociais entre diferentes gerações e culturas, nas 

formas de comunicação, na maior exposição aos efeitos das mudanças em nível local, 

regional e internacional. (BRASIL, 2008, p. 1). 

 

Essa compreensão cria demandas e revela implicações pontuais no que se refere à estrutura 

organizacional da escola e à premente necessidade de se ter ações coletivas envolvendo os atores 

sociais da comunidade escolar e do entorno em defesa da garantia de direitos das crianças e 

jovens, na corresponsabilidade por sua formação integral. A estratégia utilizada é a articulação 

promovida entre as ações socioeducativas do governo federal, projetos e programas no tocante 

às suas contribuições às propostas, iniciativas e práticas curriculares da rede pública de ensino 

em todo o Brasil, de modo particular as escolas, ampliando e dinamizando não apenas esse 

ambiente escolar, mas também, vivências, oportunidades e saberes educativos. 

De acordo com a Portaria nº 17, de 24 de abril de 2007, que criou o Programa, a 

concretização da proposta decorre do apoio à realização de ações socioeducativas no 

contraturno, 

 
[...] incluindo os campos da educação, arte, cultura, esporte e lazer, mobilizando-os 

para a melhoria do desempenho educacional, para o cultivo das relações entre 

professores, alunos e suas comunidades, para a garantia da proteção social e da 

formação para a cidadania, incluindo as perspectivas temáticas dos direitos humanos, 

consciência ambiental, novas tecnologia, comunicação social, saúde e consciência 

corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e democracia, 

compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes. (BRASIL, 2007, p.1). 
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De acordo com o Decreto 7.083, de 27/01/2010, o Programa tem por objetivos: 

 
 

I  - Formular política nacional de educação básica em tempo integral; 

II - Promover diálogo entre os conteúdos escolares e os saberes locais; 

III - Favorecer a convivência entre professores, alunos e suas comunidades; 

IV - Disseminar as experiências das escolas que desenvolvem atividades de educação 

integral; 

V - Convergir políticas e programas de saúde, cultura, esporte, direitos humanos, 

educação ambiental, divulgação científica, enfrentamento da violência contra 

crianças e adolescentes, integração entre escola e comunidade, para o 

desenvolvimento do projeto político-pedagógico de educação integral (BRASIL, 

2010, p. 2). 

 

Em diversos documentos do MEC encontramos referência às bases conceituais em que o 

Programa Mais Educação se fundamenta. Dentre elas podemos destacar as seguintes: 

 
1) Compreensão da cidade como território educativo-educador. 

O Programa Mais Educação, ao considerar a cidade como um território educativo/ 

educador, carrega a ideia de transformar o bairro, a comunidade da qual as crianças fazem parte, 

como uma extensão da sala de aula; levando para dentro da escola, novos saberes e vivências, 

incentivando a descoberta de novos conhecimentos. 

 
Isso significa que a ampliação do tempo do estudante na escola precisa estar 

acompanhado de outras extensões, como os espaços e as experiências educacionais 

que acontecem dentro e fora do dos limites físicos da escola e a intervenção de novos 

atores no processo educativo de crianças, adolescentes e jovens. O Programa Mais 

Educação entende que a escola deve compartilhar sua responsabilidade pela educação 

sem perder seu papel de protagonista, porque sua ação é necessária e insubstituível, 

mas não é suficiente para dar conta da tarefa da formação integral. (BRASIL, 2010, 

p.5). 

 

2) Confluência do pensamento de Paulo freire, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro na perspectiva 

da construção da escola republicana e democrática. 

 
Revolta-me saber que dos 5 milhões que estão na escola, apenas 450.000 conseguem 

chegar à 4ª série, todos os demais ficando frustrados mentalmente e incapacitados para 

se integrarem em uma civilização industrial e alcançarem um padrão de vida de 

simples decência humana. (TEIXEIRA, 1958, P.139) 

 
Efetivamente temos uma escola pública essencialmente desonesta porque se ajusta, de 

fato, à minoria dos seus alunos. Aqueles, oriundos das classes médias, que têm casa 

onde estudar e, nesta casa, quem estude com eles. Exatamente os que, a rigor, nem 

precisariam da escola para ingressar no mundo letrado. Em consequência, repele e 

hostiliza o aluno-massa, que dá por imaturo ou incapaz [...]. (RIBEIRO, 2009, p.184) 
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Até que ponto vai ser possível ... inventar uma pedagogia que não seja a da conversão 

... mas a do crescimento, que não se faz sem a transformação da realidade concreta que 

está gerando injustiças ... vamos cair na dimensão política ... mas ... não a serviço de 

dominações, mas a serviço da mudança radical da sociedade ... se pensamos numa 

Pedagogia que ajude a preservação da sociedade tal qual ela está aí, esta sociedade irá 

continuar a preservar exatamente esta diferença radical entre estes dois mundos 

(FREIRE, 1986, p.12.) 

 

O objeto principal das trajetórias e das lutas desses educadores foi, sem sombra de dúvida, 

o direito à educação de qualidade para todos. 

Uma das maiores contribuições de Paulo Freire foi no campo da educação popular para a 

alfabetização e a conscientização política de jovens e adultos operários. Em 1946, como diretor 

do Departamento de Extensões Culturais de Pernambuco, participou das primeiras experiências 

de alfabetização popular, originando um método que carregou o seu nome. 

Anísio Teixeira destaca-se como sendo o mentor da experiência de educação integral no 

Brasil, na década de 1950, com as Escolas-Parque, em Salvador/BA. E Darci Ribeiro, inspirado 

dos ideais de Anísio Teixeira, também deixou sua marca com a implantação dos Centros 

Integrados de Educação Pública, no Rio de Janeiro/RJ na década de 1980. 

Esses educadores marcaram, de maneira significativa e singular, a história da educação 

brasileira, haja vista o pensamento de transformação da realidade, expresso na utopia de uma 

educação pública, de qualidade e laica. 

 
3) Ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas. 

 
 

A concepção de escola é outra. É preciso refletir sobre a criação de espaços e tempos 

escolares para colocar a disposição de todos os alunos o acesso aos bens culturais e a 

ocupação educativa dos tempos livres: mais tempo de escola para os alunos que 

carecem de adequadas estruturas familiares e das relações de vizinhança. (VEIGA, 

2009, p.15) 

 

O mundo globalizado que nos cerca, em constante desenvolvimento, exige uma formação 

integral do homem, do ser humano multidimensional. Nessa perspectiva, a escola apresenta-se 

como um lugar privilegiado de acesso a conhecimentos das mais diversas naturezas, tendo como 

principal função, preparar o homem para exercer a sua cidadania. De acordo com Hoffmann 

(2003), 

 
A escola, assim, é um lugar político-pedagógico que contribui para a interseção da 

diversidade cultural que a circunda e a constitui, sendo espaço de significar, de dar 

sentido, de produzir conhecimentos, valores e competências fundamentais para a 

formação humana dos que ensinam e dos que aprendem. (HOFFMANN, 2003, p. 9) 
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Nessa perspectiva, a educação escolar deverá estar preparada para responder a 

multiplicidade de exigências do ser humano em decorrência das relações que estabelece e do 

contexto social no qual está inserido. É pensando numa educação do ser humano em sua 

totalidade, potencializando a dimensão qualitativa e quantitativa, no que se refere à aquisição de 

saberes, de valores; ao desenvolvimento de atitudes e competências, bem como de habilidades 

necessárias ao convívio saudável em sociedade, que se pode ousar na resposta a essas 

multiplicidades. 

 
4) Reinvenção do tempo escolar na perspectiva de mudança paradigmática na educação escolar. 

A educação deve acontecer para além dos muros escolares. Esse pensamento traduz a ideia 

da reinvenção do tempo escolar, na perspectiva da compreensão do processo de mudança 

paradigmática na educação escolar, rompendo com ideia de que a escola é o único lugar onde 

se promove aprendizagens, valorizando os saberes locais, o repertório cultural, as necessidades 

e expectativas dos que fazem a comunidade escolar e seu entorno. Mais do que nunca é preciso 

promover o encontro entre o mundo da escola – com seus saberes, regras e procedimentos – e a 

vida – com sua diversidade de experiências e saberes. (MOLL, 2012, p.154) 

Nessa perspectiva, não apenas a escola é considerada como local de aprendizagem. O seu 

entorno, assim como todos os que fazem a comunidade escolar podem contribuir, 

potencialmente, nesse processo. É a educação para além dos muros escolares, haja vista que o 

entorno da escola envolve processos de reconhecimento e de valorização do espaço, que podem 

suscitar a participação dos indivíduos nas mais diversas esferas da vida. 

 
Baixar os muros da escola é coloca-la em diálogo com o que está em seu entorno em 

termos de políticas públicas, equipamentos públicos, atores sociais, sabres e práticas 

culturais e dinamizar as relações escola/comunidade, comunidade/escola, 

professores/agentes culturais, agentes culturais/professores, políticas 

educacionais/políticas sociais, entre outras. (MOLL, 2012, p.142) 

 

5) Construção da intersetorialidade entre Educação, Direitos Humanos, Meio Ambiente, 

Inclusão Digital, Assistência Social, Saúde, Cultura e Esporte e outros campos. 

Uma ação intersetorial não se constitui em um processo espontâneo. Ao contrário, requer 

mobilização e conjugação do trabalho de vários agentes sociais envolvidos em prol de uma 

causa comum. 
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As experiências recentes indicam o papel central que a escola deve ter no projeto de 

Educação Integral, mas também apontam a necessidade de articular outras políticas 

públicas que contribuam para a diversidade de vivências que tornam a Educação 

Integral uma experiência inovadora e sustentável ao longo do tempo. (BRASIL, 2009, 

p.6) 

 

O Programa Mais Educação traz em sua base a construção de parcerias intersetoriais e 

intergovernamentais, com a participação de diferentes Ministérios, na união de diversos 

Programas e ações, partindo do princípio de que lugar de criança é na escola. Daí a necessidade 

e relevância de Programas e ações destinados a esse público, fomentando e ampliando o diálogo 

com as redes de educação. Não é um trabalho solitário e requer, ainda, o compromisso dos 

estados e municípios em aprimorar a qualidade da educação pública. 

 
6) Estabelecimento da jornada escolar de sete horas diárias de atividades, de segunda a sexta- 

feira, e da organização curricular, na perspectiva da Educação Integral e centralidade no 

indivíduo. 

Tendo em vista a jornada escolar do ensino básico no Brasil ser equivalente há 4 horas 

diárias, a educação integral defende a necessidade de ampliação dessa carga horária para no 

mínimo 7 (sete) horas, fomentando e induzindo mudanças no currículo escolar formal, 

articulando as ações realizadas no contraturno, com as atividades consideradas regulares. 

Porém, é preciso ter clareza de que a ampliação da jornada escolar não se constitui em 

garantia para a efetivação de uma educação integral qualitativa. Essa proposição ultrapassa os 

objetivos da ampliação do tempo escolar como estratégia para se alcançar melhores resultados 

de aprendizagem. O propósito maior dessa iniciativa contempla uma concepção mais ampla de 

educação integral, que considera a ampliação desse tempo “como parte integrante da mudança 

da própria concepção de educação escolar (...)”. (Cavaliere, 2007, p. 1016). 

Portanto, do ponto de vista pedagógico, a ampliação da jornada escolar não pode ser 

associada apenas ao aumento do tempo de permanência do aluno na escola e sim, as perspectivas 

e possibilidades de mudanças no cotidiano escolar, promovendo reflexões para potencializar as 

experiências vivenciadas e partilhadas. 

Nessa perspectiva, a educação integral implica, necessariamente, além da ampliação da 

jornada escolar, uma mudança na própria concepção de educação e de cidadãos que se deseja 

formar. 

A implementação da Educação Integral no nosso sistema formal de ensino, especialmente 

nas últimas décadas do século XX e início desse século, tem encontrado respaldo na legislação 

brasileira. 
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No que se refere à legislação nacional, Carneiro (1998, p.17), descreve que o “Estado 

moderno, enquanto sistema político, pressupõe uma ordem de valores sobre a qual repousam as 

instituições. Essa ordem é encorpada na Constituição, verdadeira bússola da vida pública e 

garantia de liberdade dos cidadãos.” 

A Carta Magna brasileira apresenta, entre outros aspectos, que a educação é o primeiro 

direito social do cidadão (Art. 6°) e “será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Art. 205, CF). Desses artigos, podemos inferir 

que, na educação como direito social, o Estado tem sua importância ressaltada, possibilitando o 

pleno desenvolvimento do ser humano social e político, em processo de aprendizagem. Menezes 

(2008) referindo-se a essas particularidades, considera que, 

 
No que tange ao ordenamento jurídico atual, observa-se que, embora a Constituição 

Federal de 1988 não faça referência literal aos termos educação integral e/ou tempo 

integral, ao evidenciar (1) a educação como o primeiro dos dez direitos sociais (art. 

6°) e, conjugado a esta ordenação, apresentá-lo (2) como direito capaz de conduzir ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, fundante da cidadania, além de possibilitar a 

preparação para o mundo do trabalho (art. 205) – de forma subliminar, a partir da 

conjugação dos artigos anteriormente citados, permite que seja deduzida a concepção 

do direito de todos à educação integral (p. 02). 

 

Acreditamos que ao legislar sobre direitos sociais do cidadão, em particular sobre a 

educação, (art. 6°), e considerá-la como condição para o seu pleno desenvolvimento (art. 205), 

pode-se inferir que a Carta Magna regulamenta o direito do cidadão à educação numa 

perspectiva integral, sendo esta compreendida como a formação completa do homem. 

Em consonância com a noção de que a educação deve possibilitar o pleno 

desenvolvimento do ser humano, a Constituição Federal ainda determina que deva ser universal, 

gratuita, democrática e de qualidade, tendo por base os seguintes princípios, dispostos no artigo 

206: 

 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; VII - garantia de padrão 

de qualidade. 
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VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal. 

 

Estes princípios precisam ser respeitados para que se garantam as condições básicas de 

desenvolvimento da educação nas escolas públicas. Dessa forma, a escola contribuirá para a 

concretização de políticas públicas de educação integral. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96, constitui-se em 

um marco na discussão da ampliação da jornada escolar. Em seu Art. 34, a LDB prevê o aumento 

progressivo da jornada escolar para o regime de tempo integral: “A jornada escolar no ensino 

fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 

progressivamente ampliado o período de permanência na escola”. De acordo com Carneiro 

(1998), 

 
A escola pública brasileira, voltada para a educação básica, não apenas apresentava 

um dos menores calendários letivos da América Latina (180 dias), como também uma 

das menores cargas horárias/dias (na média nacional, não chega a três horas plenas de 

aula). O objetivo deste dispositivo (Art. 34) é reverter esta situação, conferindo, ao 

aluno, a permanência de quatro horas em sala de aula, para um trabalho efetivo de 

aprendizagem mais intensa (p. 115). 

 

Ao mesmo tempo, a LDB reconhece e valoriza iniciativas de organizações e instituições 

parceiras, que desenvolvem, nas comunidades escolares, experiências educativas (Art. 3, itens 

I, X e XI). De acordo com Guará (2006), tais instituições correspondem às expectativas quanto 

à ampliação do tempo de permanência do aluno no ambiente escolar, e, também, no tocante a 

articulação e participação de outras organizações sociais que trabalham na interface educação - 

proteção social, conforme previsto na própria LDB, em seu art. 3: 

 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

X - valorização da experiência extraescolar e 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Guará (2009, p.16) ressalta ainda a importância da realização de um trabalho em 

articulação com o Projeto Político Pedagógico, para não ficar restrito ao caráter meramente da 

proteção social. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 1990, comunga os mesmos ideais 

defendidos pela Constituição Federal e pela LDB. Em seu Capítulo IV, artigo 53, complementa 

a proposição de obrigatoriedade do acesso e da permanência na escola, reconhecendo que o 

desenvolvimento integral da criança e do adolescente requer uma forma específica de proteção 
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e, por isso, propõe um sistema articulado e integrado de atenção a esse público, do qual a escola 

faz parte. 

O texto descrito abaixo contempla os ideais de uma educação integral quando assegura os 

direitos da criança e as vivências que lhe possibilitarão seu desenvolvimento em todas as 

dimensões. 

 
Art. 3 - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando- 

se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990, p.1). 

 

O Plano Nacional de Educação para o decênio 2001 – 2010, Lei no 10.172/2001, já 

contemplava a educação integral, relacionando duas metas a serem alcançadas durante a sua 

vigência: meta 21: Ampliar, progressivamente a jornada escolar, visando expandir a escola de 

tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete horas diárias, com previsão de 

professores e funcionários em número suficiente; e meta 22: Prover, nas escolas de tempo 

integral, preferencialmente para as crianças das famílias de menor renda, no mínimo duas 

refeições, apoio às tarefas escolares, a prática de esportes e atividades artísticas, nos moldes do 

Programa de Renda Mínima Associado a Ações Socioeducativas. 

O novo PNE, Projeto de Lei nº 8.035/2010, recém-aprovado pelo Congresso Nacional, 

considerando a educação integral como essencial na formação do ser humano, estabelece, na 

meta de nº 6, a oferta da educação em tempo integral, em cinquenta por cento das escolas 

públicas de educação básica atendendo, no mínimo, 25% dos alunos da educação básica. Uma 

das estratégias a serem implementadas para a objetivação dessa meta é 

 
Estender progressivamente o alcance do programa nacional de ampliação da jornada 

escolar, mediante oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de 

atividades de acompanhamento pedagógico e interdisciplinares, de forma que o tempo 

de permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola ou sob sua 

responsabilidade passe a ser igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano 

letivo, buscando atender a pelo menos metade dos alunos matriculados nas escolas 

contempladas pelo programa. (BRASIL, 2010, p.30). 

 

Legalmente, o PNE se constituiu um marco para a implementação da educação integral e 

da ampliação da jornada. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), instituído em 24 de abril de 2007, tem 

por finalidade a melhoria da qualidade do ensino no Brasil, por meio da articulação de políticas 

federais, estaduais e municipais. Através da implementação de metas de qualidade para a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.172-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.172-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.172-2001?OpenDocument


54 
 

 

 

 

educação básica, o plano prevê acompanhamento e assessoria aos municípios com baixos 

indicadores educacionais de sucesso. A execução dos programas do PDE está fundamentada na 

concepção de educação que visa à construção de um sistema nacional de educação. O próprio 

texto legal reconhece na educação 

 
[...] uma face do processo dialético que se estabelece entre socialização e individuação 

da pessoa, que tem como objetivo a construção da autonomia, isto é, a formação de 

indivíduos capazes de assumir uma postura crítica e criativa frente ao mundo. A 

educação formal pública é a cota de responsabilidade do Estado nesse esforço social 

mais amplo, que não se desenrola apenas na escola pública, mas tem lugar na família, 

na comunidade e em toda forma de interação na qual os indivíduos tomam parte, 

especialmente no trabalho. (BRASIL, 2007, p. 08). 

 

O aporte financeiro destinado à educação integral concretiza-se com o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação 

Básica (FUNDEB), Lei n° 11.494/2007, que também integra o PDE. 

O FUNDEB garante um aporte de recursos para sistemas de ensino que implementem a 

educação em tempo integral. Para o ensino fundamental em tempo integral, o sistema receberá 

25% a mais de recursos do que receberia para o ensino fundamental regular, e 30% a mais para 

o ensino médio em tempo integral. Nesse sentido, o FUNDEB, ao conceder um maior aporte de 

recursos, face a implementação da educação em tempo integral busca, entre outros aspectos, 

contribuir com a realização dos objetivos gerais propostos pela LDB, no tocante ao 

estabelecimento de políticas públicas voltadas à universalização da educação com qualidade 

social. 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 13 , alicerce básico do PDE, 

instituído pelo Decreto n° 6.094, de 24 de abril de 2007, tem como objetivo conjugar esforços 

da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, famílias e comunidade, para assegurar a 

qualidade da educação básica. Neste Plano, encontramos diretrizes voltadas para a ampliação 

do tempo escolar, enquanto possibilidade de combate à repetência “pela adoção de práticas como 

 

13 A ideia básica do Plano de Metas Compromisso todos pela Educação consiste em, a partir de um diagnóstico da 
situação educacional de um determinado município, estado ou do Distrito Federal, estabelecer um conjunto de 
diretrizes a serem adotadas na gestão de suas redes de escolas e nas práticas pedagógicas, com vistas ao 
cumprimento de metas estabelecidas em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Nesta 
perspectiva, “a qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no IDEB, calculado e divulgado 
periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, 
constantes do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela Avaliação 
Nacional da Educação Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil)” 
(BRASIL,2007, art. 3°, do Decreto 6.094/2007). 
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aulas de reforço no contraturno, estudos de recuperação e progressão parcial” (art. 2°, inciso 

IV). 

O capítulo II do referido Decreto, que trata sobre o ÍDEB, propõe a adoção de um conjunto 

de diretrizes e estabelece a sua projeção para os anos iniciais e finais do ensino fundamental dos 

municípios. Prescreve, ainda, a regularidade junto ao Programa Dinheiro Direto na Escola - 

PDDE, conforme Resolução nº 13, de 28/04/2008, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, o qual 

 
[...] Estabelece os documentos necessários à comprovação de regularidade para 

transferência de recursos e para habilitação de entidades estaduais, municipais, do 

Distrito Federal e entidades privadas sem fins lucrativos, bem como das entidades 

mantenedoras das escolas de educação especial, beneficiárias do PDDE, para o ano de 

2008. (BRASIL, 2007, p. 1). 

 

 

3.2 O Programa Mais Educação na Secretaria Municipal de Educação de Natal/RN. 

 
 

Em 16 de junho de 2006, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Natal/RN 

constitui, através da Portaria Nº 47/GS, uma Comissão para Estudos e Elaboração da Proposta 

de Educação Integral para o Município, formada por professores vinculados aos seus mais 

diversos Departamentos: Ensino Fundamental, Educação Infantil, Gestão e Normas Escolares, 

Planejamento e Engenharia. 

A iniciativa da elaboração de tal documento respaldava-se no Plano Municipal de 

Educação da Cidade do Natal, Lei n° 5.650, de 20 de maio de 2005, que estabelecia, nos seus 

objetivos e metas, a implantação gradativa do ensino em tempo integral, bem como propunha o 

fortalecimento de parcerias entre instituições públicas e privadas, abrindo espaço à participação 

da comunidade em atividades pedagógicas, socioculturais, artísticas e desportivas. 

Objetivando uma maior compreensão acerca da Educação Integral, a comissão trilhou 

caminhos diversos, objetivando fomentar a discussão e sensibilizar os educadores da rede 

municipal para a relevância do tema, buscando conhecer e refletir sobre sua trajetória, o 

pensamento e a época que caracterizaram iniciativas com esse propósito, sobre a contribuição 

de autores que defendem a Escola de Tempo Integral e Educação em Tempo Integral, bem como 

sobre as Políticas Públicas voltadas para a Educação Integral. Participou de seminários 

nacionais, de videoconferências; vivenciou experiências de Educação Integral exitosas, de modo 

que todas essas iniciativas pudessem subsidiar a elaboração da Proposta de Educação Integral 

para as escolas municípais de Natal. 
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No final do segundo semestre de 2007, a Proposta de Educação Integral para o município 

de Natal estava pronta: foram elaborados três projetos para serem postos em prática, tendo em 

vista a impossibilidade de atender toda a Rede. A experiência piloto seria realizada em três polos 

que abrangeriam algumas escolas públicas municipais em seu entorno. Na época, as escolas 

Municipais Mareci Gomes e Laércio Fernandes foram transferidas dos locais em que 

funcionavam (prédios locados) para as instalações próprias, construídas e inauguradas naquele 

ano. Os espaços ociosos passariam a ser utilizados para a realização das atividades propostas 

nos projetos elaborados. Os projetos foram elaborados considerando a realidade de cada região 

administrativa, bem como das escolas que participariam da experiência. Somando-se aos 

espaços já mencionados, foi acrescentado o da escola Municipal Otto de Brito Guerra, prédio 

construído na década de 1990, no governo Collor, para funcionar o Centro de Atenção Integrada 

à Criança – CAIC. 

O ano de 2008, quando da implementação do Programa na rede municipal de ensino, foi 

também o ano em que a SME criou o Setor de Educação em Tempo Integral, responsável pelas 

experiências de jornada ampliada na rede. A discussão em torno da perspectiva de 

implementação de um Programa que trazia a tona à educação integral, gerou expectativas 

positivas na Secretaria Municipal de Educação, considerando que já havia uma iniciativa em pôr 

em prática, ainda que timidamente, a experiência de educação integral na rede municipal de 

ensino. Nessa perspectiva, a SME aderiu ao Programa, e embora tenha dado continuidade a 

iniciativa de pôr em prática a proposta já pensada pela equipe do SETI, gradativamente a ideia 

foi se tornando inviável, haja vista a implementação do Programa e a dificuldade de conciliar 

práticas semelhantes em espaços cuja precariedade já existia. Os três espaços onde aconteceriam 

as experiências de educação integral no município, foram destinados às vivências do Programa 

Mais Educação. 

A fase de conhecimento, estudo e implementação do Programa na rede municipal foi 

difícil, marcada pela recusa, em sua grande maioria, dos gestores das escolas contempladas. As 

informações sobre o Programa, necessárias a segurança da equipe da SME, eram mínimas e a 

própria equipe do MEC mostrava-se insegura quanto à forma de condução e execução. Um único 

documento intitulado Manual de Educação Integral para Obtenção de Apoio Financeiro por 

meio do Programa Dinheiro Direto na escola – PDDE, no exercício de 2008, ainda em fase de 

elaboração, foi disponibilizado para consultas. 

Ao tomarem conhecimento sobre a proposta de implementação do Programa, a reação de 

todos os gestores foi de negação, angústia e preocupação. Acreditavam ser mais um Programa 
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do governo federal que chegara às escolas, como imposição, sem o mínimo de articulação com 

outros programas já realizados e sem conhecimento da realidade das escolas e da possibilidade 

de execução. 

A maior preocupação, que explicava a resistência dos gestores, era pensar na ampliação 

da jornada escolar quando não se dispõe de uma boa estrutura, não apenas física, mas também 

de recursos humanos, configurando-se como mais um desafio para as escolas que já 

apresentavam inúmeras demandas. A resposta negativa foi quase generalizada. Gradativamente, 

após reuniões de estudos e planejamento das ações entre a equipe da SME/SETI com os gestores, 

bem como dos gestores em suas unidades de ensino, foram gradativamente cedendo à proposta 

do Programa. Entretanto, alguns gestores continuaram a resistir, tendo sido articuladas pelo 

SETI, reuniões extras com a Secretária de Educação em algumas dessas escolas, envolvendo 

também a comunidade escolar, objetivando sensibilizar a todos para a participação e adesão da 

escola, tendo em vista que cada unidade teria autonomia para gerir os recursos destinados a 

realização do Programa, que seriam encaminhados diretamente para a Unidade Executora 

escolar (UEx), somando-se ao fato que um dos objetivos do Programa relacionava-se à melhoria 

da aprendizagem dos alunos. 

O MEC, através do Manual de Educação Integral para Obtenção de Apoio Financeiro por 

meio do Programa Dinheiro Direto na escola – PDDE, no exercício de 2008, estipulava um 

prazo mínimo para o cadastramento, de modo que a SME, juntamente com as escolas 

selecionadas, foram trilhando um caminho ainda novo, com muitas dúvidas e falta de 

informação acerca de como e quando seria a implementação do Programa. As informações 

chegaram a SME em meados de maio daquele ano e havia urgência em cadastrar as escolas. O 

prazo inicial era final de junho, mas como a implementação estava ocorrendo em todo o Brasil, 

esse prazo foi sendo ampliado em face das demandas e dos problemas decorrentes da nova 

experiência. 

Foram diversos os arranjos e as dificuldades que se configuravam, considerando as 

especificidades de cada realidade e o contexto social em que a escola encontra-se inserida, a 

começar pela não aceitação do Programa, somando-se vários outros: liberação de professores 

para coordenar o Programa; ausência de pessoal de apoio, de estrutura física e de parcerias no 

entorno da escola ou com a própria comunidade escolar; a seleção de monitores qualificados. 

Além disso, houve dificuldade no diálogo com o novo currículo e com os professores das 

disciplinas comuns. 
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Inicialmente, o Programa Mais Educação contemplou apenas 17 escolas da rede 

municipal. Em 2009, mais 26 unidades escolares do Ensino Fundamental foram contempladas, 

e em 2010 foram mais 8. No ano de 2011 não houve adesão, e em 2012, houve a adesão de mais 

duas escolas, totalizando 51 escolas. 

O Programa Mais Educação teve início em junho de 2008, mas, efetivamente, 

considerando o processo de adesão, a realização dos cadastros das escolas e a chegada dos 

recursos financeiros, as escolas iniciaram as atividades em outubro do referido ano. Portanto, 

para uma melhor compreensão desse estudo, consideraremos as escolas selecionadas em 2008 e 

2009 como sendo um único grupo, haja vista terem iniciado o programa em uma mesma data. 

 
3.2.1 A adesão da SME, critérios de escolha das escolas e procedimentos de formalização. 

 
 

Em 2008, quando se dá início à implementação do Programa Mais Educação, o MEC 

definiu critérios para selecionar os primeiros estados e municípios que dele participaria: uma 

primeira medida seria a assinatura de um Termo de Adesão ao Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação. 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação prescreveu, como prioridade, a 

participação de escolas públicas (estaduais e municipais) localizadas nas capitais e cidades das 

regiões metropolitanas com mais de 200 mil habitantes, com baixo IDEB e com mais de 99 

matrículas registradas no Censo Escolar de 2007, realizado pelo INEP. A principal razão da 

escolha dessas escolas deve-se ao fato de apresentarem os mais baixos Índices de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, e situar-se em capitais, regiões metropolitanas e 

grandes cidades em territórios marcados por situações de vulnerabilidade social, requerendo, 

assim, a convergência de políticas públicas, e em particular, educacionais. O quadro abaixo 

apresenta o conjunto dos critérios estabelecidos pelo MEC ao longo dos seis primeiros anos para 

a adesão, por parte dos municípios, ao Programa. 

 

QUADRO 2 Critérios de seleção para participação no Programa Mais Educação/2008, 

2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. 
 

 
2008 

 
• Assinatura do Compromisso Todos pela Educação, pelo estado ou município; 

• Regularidade da UEx e EEx junto ao Programa Dinheiro Direto na Escola- 

PDDE, conforme Resolução CD/FNDE nº 13 de 28/04/2008; 

• Escolas localizadas nas capitais e cidades das regiões metropolitanas com mais 

de 200.000 habitantes, com IDEB baixo e com mais de 99 matrículas 
registradas no Censo Escolar 2007 do Inep. 
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2009 

 
• Termo de Compromisso Todos pela Educação assinado pelo Estado ou 

Município; 

• Regularidade junto ao Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE, conforme 

Resolução CD/FNDE nº 04, de 17/03/2009; 

• Unidades escolares estaduais ou municipais onde foi iniciado o Programa em 

2008; 

• Unidades escolares estaduais ou municipais localizadas nas cidades de regiões 

metropolitanas ou no entorno das capitais com mais de 100 mil habitantes, com 

IDEB, apurado em 2007, baixo em relação à média do município e com mais 

de 99 matrículas no Censo Escolar de 2008; 

• Unidades escolares estaduais ou municipais localizadas em municípios com 

mais de 50 mil habitantes em estados de pouca densidade populacional que 

atuarão como polos locais; 

• Unidades escolares estaduais e municipais localizadas em municípios 

atendidos pelo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – 

PRONASCI14, do Ministério da Justiça. 

 
2010 

 
• Escolas contempladas com PDDE/Integral no ano de 2008 e 2009; 

• Escolas com baixo IDEB e/ou localizadas em zonas de vulnerabilidade social; 

• Regiões metropolitanas conforme os dados do IBGE: Porto Alegre/RS, Belo 

Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Salvador/BA, Recife/PE, 

Fortaleza/CE, Belém/PA e Curitiba/PR; 

• Escolas das cidades com mais de 163 mil habitantes pertencentes ao Grupo de 

Trabalho das Grandes Cidades/SEB/MEC; 

• Escolas das cidades com mais de 90 mil habitantes. 

 
2011 

 
• Escolas contempladas com PDDE/Integral nos anos de 2008, 2009 e 2010; 

• Escolas de cidades com população igual ou superior a 18.844 habitantes que 

já fazem parte do PDE/Escola; 

• Escolas estaduais e/ou municipais que foram contempladas com o PDE/Escola 

2007 e em 2009 ficaram com IDEB abaixo ou igual a 4,2 nas séries iniciais 

e/ou 3,8 nas séries finais; 

 
2012 

 
• Escolas contempladas com PDDE/Integral no ano de 2008, 2009, 2010 e 2011; 

• Escolas estaduais, municipais e/ou distritais que foram contempladas com o 

PDE/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou igual a 4,2 nas séries iniciais 

e/ou 3,8 nas séries finais; 

• Escolas localizadas nos territórios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria; 

• Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes participantes do 

Programa Bolsa Família; 

• Escolas que participam do Programa Escola Aberta; e 

• Escolas do campo. 

 
2013 

 
• Escolas urbanas e do campo; 

• Escolas contempladas com PDDE/Integral no ano de 2012; 

 
 

14 O PRONASCI foi criado sob a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, no Governo de Luís Inácio Lula da 

Silva, com a finalidade de articular ações de segurança pública, objetivando a prevenção, o controle e a repressão 

da criminalidade, assegurando a garantia dos direitos fundamentais da pessoa. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.530-2007?OpenDocument
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Fonte: Informações retiradas do Manual de Operacionalização de Educação Integral/MEC 

 

Como podemos perceber, a inclusão de escolas no Programa se deu de forma progressiva, 

ampliando os critérios a fim de possibilitar atendimento a um número cada vez maior de escolas. 

Em 2008, segundo dados do MEC, aproximadamente 1.380 escolas participaram do Programa. 

Cinco anos após a sua implementação, em 2012, este número já atingia 32 mil escolas e a meta 

prevista para 2013 era a ampliação para aproximadamente 45 mil escolas em todo o Brasil, 

incluindo as do campo. 

De Acordo com Moll, em uma entrevista em áudio, concedida ao site IG (2013), 

 
 

O Mais Educação induz as redes municipais e estaduais de educação a ampliar a 

jornada escolar para dar mais tempo para os conteúdos escolares, além de incluir 

atividades formadoras no campo das artes, do esporte, da saúde, dos direitos humanos. 

(MOLL, 2013) 

 

Vivemos numa sociedade em que a escola de quatro horas foi estabelecida historicamente. 

Assim, considerando a proposta do Programa Mais Educação estabelecer uma jornada diária de, 

no mínimo, sete horas e em consonância com uma realidade onde pai e mãe trabalham e os filhos 

maiores cuidam dos menores, implica, dentre outros, não apenas uma reorganização do espaço 

educativo, como defende o Programa, mas, sobretudo, articulações com outros espaços 

comunitários, onde a escola possa realizar, de forma complementar, as atividades, tanto do turno 

regular, quanto do contraturno. A qualidade do tempo da criança na escola independe da 

quantidade, mas pressupõe espaço adequado, e isso é um desafio. 

No tocante a adesão, inicialmente a Entidade Executora (EEx), a Secretaria Municipal de 

Educação, formalizou a adesão com a assinatura do Termo de Adesão, feita pelo prefeito da 

cidade, na ocasião, Carlos Eduardo. 

Após o processo formal de adesão por parte da Prefeitura de Natal/SME, o passo seguinte 

foi a indicação de um técnico responsável pela coordenação e acompanhamento do Programa 

na rede. O MEC, através do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 

(SIMEC) libera senhas de acesso para os técnicos do SETI, envolvidos com a execução e 

acompanhamento do Programa no âmbito municipal e para os cadastradores das escolas pré- 

selecionadas para implementar o Programa, que geralmente são os gestores. 

• Escolas estaduais, municipais e/ou distritais e que possuem o IDEB abaixo 

ou igual a 4,2 nas séries iniciais e/ou 3,8 nas séries finais; 

• Escolas localizadas nos territórios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria; 

• Escolas com índice de 50% ou mais de estudantes participantes do Programa 

Bolsa Família. 
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Na etapa seguinte, as escolas selecionadas formalizaram sua participação através do 

preenchimento do Plano Consolidado, onde cadastraram os dados relacionados à escola, ao 

gestor, ao coordenador do Programa na escola, às atividades que seriam realizadas e ao número 

de alunos participantes. O Termo de Adesão, assim como os Planos de cada escola são 

renovados anualmente, marcando um recomeço do Programa com a adesão de novas escolas. 

Após o seu preenchimento, os planos são enviados às Secretarias de Educação, via plataforma 

do SIMEC, para análise, pela SME/SETI, e enviados ao MEC para aprovação e envio dos 

recursos. 

 
3.2.2 Pressupostos, contrapartidas e iniciativas das partes (SME e Escolas). 

 
 

O apoio financeiro do Programa destina-se às escolas públicas das redes Municipais, 

Estaduais e do Distrito Federal, com alunos no ensino fundamental, conforme os critérios 

definidos no Manual de Educação Integral 2008 e, mais recentemente, na Resolução PDDE do 

Programa Mais Educação e Programa Escola Aberta 2012. 

O Manual de Orientação para Execução do PDDE/Educação Integral 2008 indicava que 

os recursos (inicialmente em custeio) disponibilizados pelo Programa eram destinados: a) ao 

ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos monitores responsáveis pelo 

desenvolvimento das oficinas selecionadas, b) a compra dos kits de cada oficina e C) a pequenos 

serviços e reparos na escola, especialmente nos locais onde serão realizadas as atividades. 

O montante de recursos destinados a cada escola é repassado por intermédio do Programa 

Dinheiro Direto na Escola - PDDE/Educação Integral, para conta corrente em nome da Unidade 

Executora Própria – UEX, representativa da unidade escolar, liberado em uma só parcela, 

considerando as necessidades de 10 meses letivos para realização das atividades. Os 

procedimentos e valores são os seguintes: 

 
a) Ressarcimento de despesas e formação de monitores e coordenadores 

As oficinas são ministradas por monitores que assinam um termo de compromisso firmado 

com base nos termos da Lei do Voluntariado (Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998). Para 

tanto, recebem uma ajuda de custo destinada à alimentação e ao transporte, segundo a tabela 

abaixo especificada. 
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QUADRO 3 Valor do ressarcimento destinado ao monitor, por turma (Escolas Públicas 

Urbanas). 

Quantidade de turmas  Valor (R$) 

 Ano 2008 Ano 2012 

01 48 60,00 

02 96 120,00 

03 144 180,00 

04 192 240,00 

05 240 300,00 

Fonte: MEC- Manual de Orientação para Execução do PDDE/Educação Integral/2008 e 2012 

 

Considerados voluntários, o valor destinado ao ressarcimento das despesas dos monitores 

é mínimo, conforme evidenciado no quadro acima, com base na qual cada monitor poderia 

receber o máximo de RS 240,00 (duzentos e quarenta reais), quando o Programa foi 

implementado em 2008, e 300,00 (trezentos reais) a partir do ano de 1011, apenas se obtivesse 

o número máximo de turmas permitido, conforme especificado acima. Esse critério dificultou o 

processo de escolha e seleção, pelos gestores e coordenadores envolvidos, de pessoas realmente 

qualificadas e com perfil para a realização das atividades, de modo que se percebeu uma grande 

rotatividade desses profissionais. 

Para ministrar as oficinas do macrocampo Apoio Pedagógico, os monitores deveriam ser, 

preferencialmente, universitários das áreas em foco ou terem a formação específica, ou seja, 

pedagogia, letras, matemática, geografia, histórias, dentre outras licenciaturas. Quanto às 

oficinas dos demais macrocampos, o monitor não precisava, necessariamente, ter formação 

específica, podendo ter experiência ou habilidades, de modo que pessoas da própria comunidade 

também poderiam assumir essa função: capoeira, dança, recreação, judô, horta escolar, jornal 

escolar, rádio escola e outras. 

Em 2009, tendo em vista o Manual de Operacionalização da Educação Integral/2008 não 

fazer referência ao desenvolvimento do trabalho dos monitores, bem como a necessidade dos 

coordenadores do Programa nas escolas, no tocante ao direcionamento dessas ações, o 

SETI/SME – Natal/RN elencou algumas diretrizes para subsidiar o trabalho dos monitores: 

✓ Pensar na metodologia que pretende desenvolver. 

✓ Pensar sua estratégia de ação a partir das relações com os saberes locais. 

✓ Relacionar as áreas dos currículos que se relacionam diretamente com o trabalho 

proposto. 

✓ Relacionar os Saberes Escolares que pretende abordar. 
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✓ Ministrar oficinas pedagógicas com atividades significativas de aprendizagem e foco no 

desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos e sua inclusão social. 

 
Considerando os professores como elemento central em qualquer política que vise 

melhorar a qualidade da educação, a partir do ano de 2010, a SME passou a oferecer uma 

Formação Continuada pra os monitores e coordenadores que atuam no Programa. A Formação 

foi realizada por assessores da própria Secretaria, contemplando apenas os macrocampos 

escolhidos pelas escolas: Apoio Pedagógico, Esporte e Lazer, Cultura e Artes e Meio Ambiente. 

Além dessa formação, que continuou acontecendo anualmente, a partir de 2010, pela SME, a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o MEC, realizou, nos anos de 

2010 e 2012, Cursos de Formação Continuada destinados aos coordenadores do Programa e aos 

assessores da SME, responsáveis pelo Programa. 

O primeiro curso, realizado em 2010, caracterizou-se como uma Ação de Extensão, 

intitulada Curso de Educação Integral Integrada e teve uma carga horária de 54 horas, tendo 

sido planejado e executado por professores da UFRN. O curso foi destinado aos representantes 

do Programa nas escolas (coordenadores) e nas secretarias estaduais e municipais. Foram 

constituídas duas turmas, cada uma com 50 participantes, sendo uma com representantes do 

estado e outra do município. Os encontros eram mensais e apresentavam discussões pertinentes 

ao momento em que o Programa estava sendo realizado nas escolas. Contudo, não houve uma 

continuidade e uma sistematização, de modo que o curso que seria realizado em 5 encontros 

mensais, iniciando em dezembro de 2010 e finalizando em maio de 2011, foi concluído no ano 

de 2012, tendo em vista a disponibilidade e indefinição de datas possíveis de serem cumpridas 

pelos formadores. Ao final, a equipe responsável pelo curso na UFRN, solicitou aos 

participantes um artigo para publicação, que não aconteceu, embora todos tenham enviado seus 

artigos em tempo hábil. Mesmo após várias solicitações feitas pelos coordenadores, bem como 

pelo SETI, através de email, diretamente à pessoa responsável pelo Curso na UFRN, não houve 

resposta quanto à publicação ou não dos artigos. O Curso, embora tenha apresentado uma 

proposta relevante, não atingiu os objetivos esperados, em razão na falta de continuidade e 

sistematização. 

O segundo curso, realizado no período de 2012/2013 apresentou uma proposta 

diferenciada. Realizado pelo Centro de Ensino Superior do Seridó – Campus de Caicó e pelo 

Departamento de Educação da UFRN, caracterizou-se como um curso de extensão, de 120 horas, 
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intitulado: A Educação Integral na Perspectiva da Ampliação do Tempo, dos Territórios e das 

Oportunidades Educacionais, constituído por 7 módulos: 

✓ Módulo I Fundamentos, Políticas Públicas Sociais e Gestão Intersetorial da Educação 

Integral. 

✓ Módulo II Currículo Integrado e Contemporaneidade e Múltiplas Linguagens na 

Educação Integral. 

✓ Módulo III Tecnologias e Múltiplas Linguagens na Educação Integral. 

✓ Módulo IV Educação Integral, Inclusão e Diversidade. 

✓ Módulo V Ensino, Conhecimento e Arte. 

✓ Módulo VI Linguagem, Comunicação e Letramento. 

✓ Módulo VII Educação Patrimonial e Elaboração de Projetos. 

 
 

Foram formadas 5 turmas, com cinquenta alunos cada, contemplando os coordenadores 

do Estado e Município de Natal (duas turmas), Mossoró, Caicó e Parnamirim (três turmas). O 

curso foi na modalidade semipresencial, com encontros presencias mensais, um para cada 

módulo. Após o módulo presencial, os cursistas realizavam discussões e trabalhos na plataforma 

moodle, previamente capacitados para utilizar a ferramenta. Os professores mostraram-se 

bastante preparados, fomentando discussões e abrindo o diálogo e o espaço para socialização 

das experiências vividas cotidianamente. Os alunos realizaram um relato de experiência para ser 

publicado posteriormente, em uma coletânea. 

 
b) Kits das oficina 

O Programa, através do Manual de Operacionalização de Educação Integral/2008, 

discriminava as oficinas disponibilizadas aos gestores pela plataforma do SIMEC, quando no 

cadastro do seu plano de trabalho. Essas eram divididas em dez macrocampos distintos, 

englobando as diversas áreas do conhecimento necessárias ao desenvolvimento integral do ser 

humano. 

A escolha das oficinas era feita especialmente pela comunidade escolar, tendo em vista 

suas próprias necessidades, de forma articulada com o Projeto Político Pedagógico e a 

possibilidade de desenvolvê-las, considerando a realidade política, econômica, social e cultural 

da comunidade circundante, em particular da escola. 
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QUADRO 4 Macrocampos e Oficinas do Programa Mais Educação. 
 

MACROCAMPOS OFICINAS 

1. Apoio Pedagógico Ciências, História e Geografia, 

Letramento/Alfabetização, Línguas Estrangeiras, 

Matemática, Tecnologias Educacionais; 

2. Educação Ambiental e Desenvolvimento 

Sustentável 

Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, 

Tecnologias Educacionais; 

3. Esporte e Lazer Atletismo, Basquete de Rua, Basquete, Corrida de 

Orientação, Futebol, Futsal, Ginástica Rítmica, 

Handebol, Judô, Karatê, Natação, Recreação e 

Lazer/Brinquedoteca, Taekwondo, Tênis de Campo, 

Tênis de Mesa, Voleibol, Xadrez Tradicional, Xadrez 

Virtual, Yoga/Meditação, Tecnologias Educacionais; 

 
4. Educação em Direitos Humanos 

 

Educação em Direitos Humanos, Tecnologias 

Educacionais; 

5. Cultura e Artes e Educação Patrimonial Artesanato Popular, Banda Fanfarra, Canto Coral, 

Capoeira, Cineclube, Danças, Desenho, Educação 

Patrimonial, Ensino Coletivo de Cordas, Escultura, 

Iniciação Musical por meio da Flauta Doce, Grafite, 

Hip-Hop, Leitura e Produção Textual, Mosaico, 

Percussão, Pintura, Práticas Circenses, Teatro, 

Tecnologias Educacionais. 

6. Cultura Digital Ambiente de Redes Sociais, Tecnologias 

Educacionais; 

7. Promoção da Saúde Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e 

Agravos, Tecnologias Educacionais; 

8. Comunicação e Uso de Mídias Fotografia, Histórias em Quadrinhos, Jornal Escolar, 

Rádio Escolar, Vídeo, Tecnologias Educacionais 

9. Investigação no Campo das Ciências da Natureza Laboratórios, Feiras e Projetos Científicos, Robótica 

Educacional, Tecnologias Educacionais 

10. Educação Econômica / Economia Criativa Educação Econômica / Economia Criativa, 

Tecnologias Educacionais. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações contidas no Manual de Educação Integral do Programa 
Mais Educação/2008. 
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Seguindo as diretrizes do Manual de Operacionalização de Educação Integral/2008, cada 

escola deveria cadastrar no mínimo 5 e no máximo 6 atividades que deveriam, necessariamente, 

contemplar pelo menos, três macrocampos distintos, sendo obrigatória a inclusão de pelo menos 

uma atividade do macrocampo Apoio Pedagógico, bem como a participação, nessa atividade, 

de todos os alunos inscritos no Programa. 

Nas escolas, as atividades deveriam oportunizar um trabalho dinâmico, significativo e 

diferenciado do realizado em sala de aula, no dia-a-dia, possibilitando que, a partir das vivências 

e considerando o contexto sociocultural do próprio aluno, a ampliação do seu repertório cultural, 

relacional e científico, importantes para a criação, ressignificação e compreensão da realidade e 

aumento da capacidade de intervenção e de autonomia na comunidade a qual pertencem. 

 
Ao se entrelaçar a escola à comunidade nas suas múltiplas e complexas escalas 

territoriais de seu modo de existir, a educação torna-se instrumento de democracia e 

pode efetivar a construção de condições para a cidadania. Educar a cidadania é 

possibilitar à criança, ao jovem e ao adulto entender a sociedade e participar das suas 

decisões, reconhecendo o lugar onde vivem, sua escola, seu bairro e sua vizinhança 

como parceiros de seu desenvolvimento. (BRASIL, 2009, p.46) 

 

Dos macrocampos contemplados, alguns se tornaram consenso entre as escolas. Mesmo 

considerando que o tempo para socialização das informações acerca da implementação do 

Programa na escola foi curto, as comunidades escolares fizeram a escolha das atividades e 

algumas, inclusive, deixaram a cargo dos próprios alunos decidirem quais atividades cadastrar. 

Com exceção do macrocampo Apoio Pedagógico, obrigatório a todas as escolas, os mais 

contemplados foram: Esporte e Lazer/ Cultura e Arte. 

No que diz respeito aos custos, o Manual trazia especificado o valor destinado a cada kit. 

Ao final do preenchimento do seu plano de trabalho, o gestor já sabia o valor a ser destinado a 

sua escola. Como exemplo, trazemos a especificação do kit da Oficina Letramento, do 

Macrocampo Apoio pedagógico. Outros kits, no entanto, não traziam especificados os seus 

valores, pois ao serem escolhidos, era do MEC a responsabilidade de adquirir e enviar às escolas. 

Como exemplo, trazemos o kit da oficina Banda Fanfarra, do Macrocampo Cultura e Arte. 

 
QUADRO 5 Kit da Oficina de Letramento – Macrocampo Apoio Pedagógico. 

 

Item Quantidade Material Vr. Unitário Vr. Total 

01 06 Alfabeto móvel 47,90 287,40 

02 10 Bingo de letras 39,90 399,00 

03 10 Baralho de letras e palavras 19,90 199,00 

04 06 Varal de letras 35,00 210,00 

05 06 Dominó de leitura e escrita 10,90 65,40 

06 06 Cartas para ditado 23,90 143,40 
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07 06 Jogo da memória de sílabas 12,90 77,40 

08 06 Jogo cruza letras 19,00 190,00 

09 10 Jogo primeiras palavras 19,90 199,00 

  Valor estimado do kit  1.770,60 

Fonte: MEC/ Manual Operacional de Educação Integral - 2008. 

 

Alguns kits, como o de Letramento, já vinham especificados os materiais e os valores para 

serem adquiridos pela UEx com recursos do PDDE. Contudo, o gestor não era obrigado a 

adquirir, na íntegra, os itens do quadro. Poderiam ser adquiridos outros jogos que atendessem 

melhor os objetivos a serem alcançados, a partir do planejamento do monitor, bem como em 

articulação com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. 

Outros, porém, a exemplo o kit da oficina Banda Fanfarra, traziam a especificação dos 

itens, mas o material era fornecido pelo FNDE/MEC. Após a finalização do Plano de Trabalho, 

a escola que escolhesse essa oficina, esperava a chegada do material na própria escola. Muitas 

escolas se arrependeram na escolha, pois somente após a chegada dos Planos Consolidados ao 

MEC (Planos das escolas em nível nacional) é que iniciava o processo de licitação do material, 

de modo que as escolas iniciavam a oficina sem o material, ficando apenas na teoria, e, muitas 

vezes, acabava o prazo de cumprimento da referida oficina, com o cadastro de um novo plano, 

quando o kit chegava às escolas. Quando as escolas decidiam cadastrar a mesma oficina, ainda 

utilizava o material, mas houve casos em que o kit foi guardado para ser usado em outra ocasião, 

mesmo sem ter relação com as práticas do programa, uma vez que adquiridos, todo o material 

passava a ser da escola. 

 

QUADRO 6 Kit da Oficina Banda Fanfarra – Macrocampo Cultura e Arte. 
Item Quantidade Material Vr. Unitário Vr. Total 

01 01 unid Teclado eletrônico portátil - - 

02 03 unid Corneta MIB - - 

03 03 unid Corneta SIB - - 

04 03 unid Corneta FÁ - - 

05 02 unid Cornetão SIB - - 

06 02 unid Cornetão FÁ - - 

07 02unid Surdo - - 

08 02 unid Bumbo - - 

  Valor estimado do kit 
- - 

Fonte: MEC/ Manual Operacional de Educação Integral - 2008. 

 

C) serviços e reparos 

Outra parte dos recursos do Programa era destinada a cobertura das despesas com a 

contratação de pequenos serviços e aquisição de materiais de consumo. Poderiam realizar 

pequenos serviços e reparos especialmente nos locais onde eram realizadas as atividades. Os 

gestores podiam, entre outras coisas: adaptar espaços; pintar; demarcar áreas; locar ônibus no 



68 
 

 

 

 

caso de realizar uma atividade fora da escola; se optou por alguma atividade desportiva, poderá 

comprar traves novas para a quadra ou fazer demarcações na quadra; dentre outras, se 

relacionadas às oficinas escolhidas. 

O valor que cada escola recebia dependia do número de alunos inscritos, variando entre 

R$ 500 (Quinhentos reais) para as escolas que inscreviam de 100 (cem) a 500 (quinhentos) 

alunos no máximo; chegando a R$ 2.500 (Dois mil e quinhentos reais) o valor máximo para as 

escolas que inscrevessem acima de 2000 (dois mil) alunos. Em face aos recursos acima 

especificados, algumas contrapartidas foram definidas pelo MEC, através do Manual de 

Educação Integral, para a SME. O Programa era coordenado em nível municipal, por um 

coordenador designado pela Secretária de Educação. Como contrapartida da EEx, a Secretaria 

deveria assegurar em cada unidade de ensino, um professor comunitário15 que fizesse parte da 

rede e do quadro da própria escola em que iria atuar, sendo responsável pelos custos dessa 

coordenação, considerando, sobretudo, que o Programa seria desenvolvido nos dois turnos, 

havendo a necessidade do acompanhamento do coordenador em tempo integral. 

Das 17 escolas participantes em 2008, apenas duas possuíam coordenador com 40 horas16, 

de modo que coube a SME a contrapartida referente aos custos da coordenação de 15 

professores, que possuíam apenas 20 horas de jornada de trabalho, correspondendo ao 

pagamento de uma carga horária suplementar equivalente a mais 20 horas semanais para cada 

um. O salário base de cada coordenador foi tomado como referência nesse pagamento, ou seja, 

cada coordenador passou a receber o dobro do seu salário, pela coordenação do Programa em 

sua escola. 

Outra contrapartida da SME era assegurar as refeições (almoço e lanche) das crianças. 

Além dos recursos destinados a realização das atividades, descritos anteriormente, as escolas 

recebiam, à parte, recursos destinados à alimentação escolar. A Resolução nº 67, de 28 de 

dezembro de 2009, garantia o aporte dos recursos repassados através no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), que estabelecia o valor equivalente a R$ 0,90 (noventa centavos 

de real) para cada aluno participante do Programa Mais Educação. 

Como o Programa acontecia nos dois turnos e as crianças precisavam almoçar na escola, 

a SME também era responsável por enviar a cada unidade de ensino uma merendeira para a 

preparação do lanche e do almoço. 

 
 

15 Professor comunitário tem o mesmo sentido de coordenador, expressão adotada pelo SETI e considerada nesse 

trabalho, para efeitos de citação e melhor compreensão. 
16 Professores da rede municipal, que se subterram a concursos distintos e possuem duas matrículas, 20h cada 

uma. 
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Cada escola dispunha de um ou dois profissionais responsáveis pela alimentação, 

selecionados pelo gestor da escola (pessoas da comunidade, mães de alunos e pessoas da própria 

escola). Inicialmente, muitas mães que eram voluntárias das escolas foram beneficiadas com a 

vaga e a bolsa destinada ao pagamento desse trabalho. No entanto, muitas escolas começaram a 

pagar as próprias merendeiras, que já trabalhavam na escola com esse fim, porque tinham tempo 

disponível, após o seu horário de trabalho. 

Essa contrapartida, assim como a carga suplementar, passou a ser cumprida após muita 

pressão e aborrecimento. O pagamento17 desses profissionais configurava-se em uma ajuda de 

custo no valor de RS 250,00 mensais, e era realizado com recursos destinados às ações do Setor, 

através da fonte 11118. Para utilizar tais recursos, o SETI elaborou um documento justificando 

o pagamento de profissionais da “Oficina de Alimentação Saudável”, uma vez que só poderiam 

ser utilizados em ações pedagógicas. Porém, mesmo se tratando de um recurso disponibilizado 

ao Setor, e não utilizado totalmente em outras ações, o pagamento das merendeiras também não 

era realizado de forma regular e sem maiores problemas. A exemplo, o ano de 2010, quando as 

merendeiras trabalharam o ano inteiro e começaram a receber ao final o ano letivo, dividido em 

várias parcelas, concluindo no ano seguinte. 

No tocante ao número de alunos cadastrados em 2008, o Manual de Operacionalização de 

Educação Integral, indicava que cada escola poderia inscrever o mínimo de 100 alunos, que 

deveriam participar de todas as atividades cadastradas, com exceção das escolas que tivessem 

registro, no Censo Escolar do ano anterior de um número inferior de alunos. Em relação às 

escolas municipais, não tivemos nenhuma escola participante do Programa que apresentasse 

esse registro no censo do ano anterior. Para efeito de organização, o Manual estipula 30 alunos 

por turma, podendo ser de ano de escolaridade e faixa etária distintos. 

O número de escolas e alunos atendidos pelo Programa Mais Educação, por ano, desde a 

sua implementação na rede municipal de ensino da cidade de Natal/RN, está no quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

17 Em 2013, o posicionamento da SME foi a retirada dessa bolsa e a exigência que as merendeiras e ASG locadas 

nas escolas participantes do Programa assumissem a responsabilidade com o almoço e lanche dos alunos, tendo em 

vista a carga horária de trabalho, definida nos encaminhamentos às escolas, de 40 horas semanais, reorganizando 

os cronogramas de trabalho das escolas que consideravam a carga horária desses profissionais com 6 horas 

corridas. 
18 Recursos próprios do Município: Ordinários não vinculados. 
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QUADRO 7 Programa Mais Educação – quantitativo de alunos participantes/ano. 
 

ANO N º ESCOLAS 

CONTEMPLADAS 

N º ESCOLAS QUE ADERIU ALUNOS ATENDIDOS 

2008 17 17 3.727 

2009 32 26 3.210 

2010 13 8 1.278 

2011 5 - - 

Total  51 8.215 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação/SME-2012. 

 
 

Tendo em vista a dificuldade de obter espaços alternativos dentro da própria escola para 

a realização das atividades cadastradas, bem como espaços parceiros no entorno da escola, a 

SME orientou, desde o início, que as escolas trabalhassem com o número mínimo de alunos. 

Mesmo diante das inúmeras dificuldades enfrentadas pelas escolas, a grande maioria decidiu 

beneficiar o maior número possível de alunos, ultrapassando o limite sugerido pelo próprio MEC 

e pela SME. 

Entretanto, foi percebido pela equipe do SETI, em assessoramento às escolas, que o 

número de alunos cadastrados não estava correspondendo ao número de alunos que 

frequentavam o Programa. Evidenciou-se que muitas escolas cadastravam um número maior, 

para ter um aporte financeiro maior, uma vez que recebiam recursos proporcionais ao número 

de alunos inscritos. 

Na maioria das vezes, o número não se tornava efetivamente real, nem as condições físicas 

eram favoráveis, de modo que a SME passou a orientar e exigir que as escolas trabalhassem com 

o número mínimo de alunos. Em 2012, a maioria das escolas trabalhou com a indicação do 

MEC, salvo algumas que foram analisadas e autorizadas pela SME. 

O Manual Operacional de Educação Integral do Programa recomendava, em 2008, às 

UEXs, que estabelecessem “(...) critérios claros e transparentes para a gradativa implementação 

da ampliação da jornada escolar na perspectiva da Educação Integral (...)” (p.2). Nesse sentido, 

as escolas poderiam adotar, por exemplo, os seguintes critérios: 

a) Alunos que apresentavam defasagem idade/ano, em virtude de dificuldades de 

aprendizagem; 

b) Alunos das séries finais da 1ª fase do ensino fundamental (4º e/ou 5º anos), onde existe 

maior saída espontânea de estudantes na transição para a 2ª fase; 

c) Alunos das séries finais da 2ª fase do ensino fundamental (8º e/ou 9º anos), onde existe 

um alto índice de abandono após a conclusão; 

d) Alunos de anos/séries onde são detectados índices de evasão e/ou repetência; 
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Torna-se claro pra nós, que os critérios acima elencados, foram formulados com o intuito 

de diminuir as desigualdades educacionais. Entretanto, mesmo diante desses critérios sugeridos, 

muitas escolas adotaram outros: o principal deles foi incluir o máximo de alunos que 

apresentavam problemas de indisciplina. Os professores, ao serem solicitados a indicarem 

alunos para compor as turmas, escolhiam principalmente os alunos “rebeldes”, “agressivos”, 

“indisciplinados”, “inquietos” e com baixa autoestima. Além desses critérios, foram 

selecionados alunos com desinteresse nos estudos e falta de sociabilidade. 

 
3.3 A implementação do Programa em escolas municipais de Natal/RN. 

 
 

A maioria das escolas selecionadas está localizada na Região Administrativa Norte. São 

escolas situadas em zonas periféricas, de grande vulnerabilidade social. Cerca de 70% das 

escolas municipais situam-se em áreas carentes, tornando-se, portanto urgente e necessário que 

sejam pensadas, elaboradas e implementadas políticas públicas capazes de orientar as ações 

educativas, em busca da melhoria da qualidade do ensino. 

O principal critério de escolha das primeiras escolas selecionadas para implementação do 

Programa foi o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, ou seja, as escolas que 

apresentavam o IDEB abaixo da média nacional e se encontravam em lugar de grande 

vulnerabilidade social. A tabela abaixo retrata essa realidade: 

 
QUADRO 8 IDEB das Escolas Municipais de Natal/RN, participantes do Programa Mais 

Educação em 2008/2009 - Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

 
ESCOLA IDEB 2005 IDEB 2007 IDEB 2009 IDEB 2011 

E.M. Adelina Fernandes 3,6 3,8 3,6 4,5 

E.M. Amadeu Araújo 3,5 3,6 3,1 2,8 

E.M. Angélica de Almeida Moura - 3,7 3,5 3,6 

E.M. Berilo Wanderley 3,1 3,5 3,9 4,2 

E.M. Celestino Pimentel 3,1 3,6 3,1 3,5 

E.M. Chico Santeiro 2,8 3,4 3,4 4,2 

E.M. Dalva de Oliveira 2,9 3,3 3,3 3,7 

E.M. Djalma Maranhão 2,6 3,9 3,8 3,9 

E.M. Est. Emmanuel Bezerra 2,6 3,9 3,8 3,9 

E.M. Ferreira Itajubá 3,9 3,1 3,7 4,2 

E.M. Francisca Ferreira da Silva - 3,1 3,5 3,7 

E.M. Francisco de Assis Varela Cavalcanti 1,3 1,7 0,5 - 
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E.M. Henrique Castriciano 4,2 4,1 4,4 4,4 

E.M. Herly Parente 3,4 3,8 4,0 4,1 

E.M. Irmã Arcângela 3,0 3,5 3,8 2,8 

E.M. João Paulo II 2,6 3,9 3,3 4,1 

E.M. Joaquim Honório 3,4 3,2 4,7 5,3 

E.M. Juvenal Lamartine 2,5 2,8 3,4 3,4 

E.M. Laércio Fernandes Monteiro 2,9 3,6 3,6 3,7 

E.M. Luis Maranhão Filho 3,0 3,3 2,8 2,7 

E.M. Mareci Gomes dos Santos 4,1 3,2 3,5 3,8 

E.M. Maria Alexandrina Sampaio 3,5 2,8 2,9 - 

E.M. Maria Cristina Ozório Tavares 3,8 3,5 4,9 5,0 

E.M. Maria Dalva Gomes Bezerra 4,4 3,7 3,7 4,3 

E.M. Maria Madalena Xavier de Andrade 2,9 3,3 3,7 3,3 

E.M. Nossa Senhora da Apresentação 3,4 3,2 3,5 4,3 

E.M. Nossa Senhora das Dores 2,5 3,0 3,0 - 

E.M. Otto de Brito Guerra 0,8 - - - 

E.M. Palmira de Souza 3,3 3,9 4,0 4,2 

E.M. Profa. Almerinda Bezerra Furtado 2,3 3,0 2,9 3,5 

E.M. Profa. Malvina Cosme 2,6 3,4 3,7 3,6 

E.M. Profa. Josefa Botelho 2,6 2,8 3,5 3,3 

E.M. Profa. Francisca Ferreira 2,4 3,3 3,1 2,9 

E.M. Prof. José de Andrade Frazão 2,8 3,3 3,4 3,6 

E.M. Prof. José do Patrocínio P. Pinto 2,8 3,9 3,0 3,8 

E.M. Prof. Zuza 2,9 3,6 3,6 3,5 

E.M. Reginaldo Ferreira Neto 3,9 3,9 3,9 3,8 

E.M. São Francisco de Assis 3,9 3,9 --- 5,0 

E.M. Santos Reis - 3,4 3,7 3,2 

E.M. São José 3,8 3,0 4,1 3,8 

E.M. Ulisses de Góis 3,5 3,5 3,1 4,1 

E.M. Vera Lúcia Soares Barros 3,4 3,7 3,8 4,1 

E.M. Zuleide de Macedo Silva 3,6 3,9 4,5 4,4 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2012. 

 

A partir dos dados especificados no quadro acima, sem nenhuma análise crítica e 

aprofundada da realidade de cada escola, podemos perceber, que das 43 escolas participantes do 

Programa desde a sua implementação, mais da metade, ou seja, 25 escolas aumentaram seus 

IDEBs; 2 mantiveram-se no mesmo patamar; 12 tiveram seus índices diminuídos e 3 não 

participaram da avaliação. 
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Vale salientar que essa análise depende de muitos outros aspectos do cotidiano escolar 

que poderão e deverão ser observados a fim de se chegar a um resultado coerente e correto, 

principalmente se considerarmos o IDEB do ano de 2009, que reduziu na maioria das escolas 

em relação aos anos anteriores, e o Programa, mesmo cm pouco tempo, já estava sendo realizado 

nessas escolas. 

 

3.3.1 Ações realizadas pela Entidade Executora (SME): 

 

Desde o início de implementação do Programa, a SME tem atuado junto às escolas 

participantes através do SETI. Uma das primeiras iniciativas foi o contato com os gestores para 

socialização da Proposta do Programa Mais Educação na rede municipal. A equipe já vinha 

realizando estudos e elaborando a proposta de Educação Integral para o município de Natal, 

quando já fora criado o SETI, o que contribuiu significativamente para uma melhor compreensão 

da proposta do Programa. 

Contudo, surgiram muitas dúvidas e dificuldades relacionadas à operacionalização do 

Programa, não apenas no tocante ao conhecimento e domínio de sua fundamentação teórica, 

necessários aos assessores da SME que dariam suporte aos gestores e coordenadores das escolas, 

mas também em relação ao conhecimento e domínio da plataforma do SIMEC, precisando 

entender como lidar com as ferramentas, os prazos, os cadastros e liberação de senhas, o 

preenchimento, a correção e a validação dos planos, dentre outros. Tendo em vista a 

possibilidade das escolas aderirem a um Programa federal, que contemplava a Educação 

Integral, tema bastante discutido na rede em razão da necessidade da elaboração de uma proposta 

para o município, e respaldado ainda no próprio Plano Municipal de Educação (2005), que dava 

autonomia às escolas para gerenciar os recursos enviados diretamente à UEx, a postura da SME, 

foi de incentivo às escolas, através dos gestores e de sua comunidade, a ampliarem as 

possibilidades de aprendizagem de seus alunos, de modo que se garantisse uma grande adesão 

ao programa.. 

A cada período de recadastramento, que acontecia anualmente, o SETI estabelecia contato 

com as escolas para esclarecimentos e encaminhamentos sobre a adesão, o que foi ficando 

particularmente mais fácil, considerando as primeiras adesões, as experiências das escolas e os 

momentos de socialização junto aos demais gestores. 

Nos anos seguintes, entre 2009 até 2012, na gestão da prefeita Micarla de Souza, com 

outros Secretários de Educação respondendo pela pasta (nesse período houve 4 Secretários 

nomeados), a adesão passou a ser de inteira responsabilidade das escolas. Algumas foram 
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contempladas durante esse período, mas assumiram posição de não adesão ao Programa, 

justificando a falta de espaços alternativos dentro da escola e em seu entorno, o que dificultaria 

a realização das oficinas propostas pelo Programa. 

Diante dessa dificuldade o SETI, juntamente com os gestores e coordenadores, começou 

a fazer um trabalho de ampliação de parcerias para a realização das oficinas em outros espaços 

fora das escolas. No entanto, mesmo sendo algo defendido e estimulado pelo Programa, as 

escolas encontravam grandes dificuldades em firmar parcerias. Na verdade, a própria escola, na 

maioria das vezes, é a única parceira da comunidade, cedendo seus espaços para a realização de 

atividades bem diversas como as que comumente acontecem: casamento, festas, retiros, dentre 

outras. São poucas as escolas que possuem parceiros: Clubes de mães, Salão paroquial, quadras 

e Centros Comunitários são alguns dos locais com os quais as parcerias são firmadas. 

Após a adesão das escolas ao Programa, o SETI organizou e manteve, durante todo o ano, 

desde a data de sua implementação, e, gradativamente, de forma mais frequente, encontros 

sistemáticos com os Gestores e Coordenadores responsáveis pelo Programa nas escolas, para 

discussão sobre as diretrizes do Programa e socialização das experiências vividas. 

O assessoramento às escolas foi mais uma das ações realizadas pelo SETI. Durante os 

anos de 2009 a 2012 este assessoramento não aconteceu de forma sistemática devido ao 

momento político de Natal, período em que diferentes mudanças, de ordem administrativa, 

pedagógica e financeira geraram novas demandas e fizeram-se necessárias estratégias para lidar 

com as dificuldades enfrentadas. 

Outra ação desenvolvida pela SME através do SETI, foi a Formação Continuada dos 

monitores que atuavam no contraturno das escolas da Rede Municipal. Inicialmente, a formação, 

que acontecia através de oficinas pedagógicas, contemplava apenas Língua Portuguesa e 

Matemática, tendo em vista a obrigatoriedade da atividade para todas as escolas. Essa formação 

começou a ser realizada apenas no ano de 2010. Nos anos seguintes, a proposta de formação 

para os profissionais foi ampliada, de modo que outras áreas presentes nas escolhas das escolas 

passaram a compor o planejamento: esporte e lazer, cultura e arte, comunicação e uso de mídias. 

 

3.3.2 Principais ações desenvolvidas nas escolas. 

 

Todo início de trabalho nas escolas é marcado pelas escolhas. No caso específico, a 

primeira delas foi se desejaria aderir ao Programa. Embora seja uma decisão coletiva, a decisão 

do gestor tem grande influência. Essa escolha, seja ela de recusa ou de aceitação, tem um peso 

considerável sobre as ações futuras, sobre a forma de ver, de encarar e de viver o novo. 



75 
 

 

 

 

A segunda escolha, realizada pelo gestor, após a decisão de aderir ao Programa, é a de 

encontrar um parceiro para dividir as responsabilidades, os anseios, os medos, mas também as 

conquistas: o coordenador do Programa na escola. Essa dupla faz a diferença nas ações 

realizadas em âmbito escolar. 

A terceira fase de escolhas refere-se às oficinas que serão desenvolvidas no dia-a-dia com 

os alunos. São elas que determinam a dinâmica do contraturno e as suas características. As 

oficinas devem (ou deveriam ser) escolhidas, tomando a realidade da escola e da sua 

comunidade como referências, no sentido de serem significativas e de trazerem benefícios aos 

seus alunos. 

Uma vez implementado o Programa, o contraturno das escolas deve se caracterizar pelo 

dinamismo das atividades realizadas nas oficinas. Por isso ele precisa ser organizado de acordo 

com as especificidades de cada escola, contando com as orientações do SETI, cuja 

responsabilidade abrange a elaboração dos cronogramas de atividades, juntamente às escolas, 

de maneira que se consiga atender às necessidades específicas e às exigências de cumprimento 

de uma carga horária de trabalho escolar condizente com a jornada de 7 horas diárias de 

atividades, sendo 4hs no turno regular e 3hs no contraturno em que os alunos estão matriculados, 

conforme preconiza o Programa. Como exemplo, trazemos o quadro abaixo, que mostra um tipo 

de cronograma de atividades do Programa, organizado em função da especificidade dessa 

escola: 

 
QUADRO 9 Cronograma de Oficinas/turmas da E.M. Ferreira Itajubá/ 2013. 

 

TURMA Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Obs. 

 CORAL DANÇA XADREZ CORAL  
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Dias de 
auxílio no 

banho e 

almoço 

 

Segunda. 

Matem. + 
Ed. 

Patrim. 
 

Terça 

Letram. + 
Xadrez 

 

Quarta 

Dança 

 

Quinta 

Coral 

A MATEMÁTICA LETRAMENTO LETRAMENTO ED PATRIMONIAL 

  

MATEMÁTICA 

 

LETRAMENTO 

 

DANÇA 

 

DANÇA 

B ED. PATRIMONIAL  XADREZ CORAL 

  XADREZ   

 ED PATRIMONIAL XADREZ LETRAMENTO ED. PATRIMONIAL 

C CORAL DANÇA DANÇA MATEMÁTICA 

 

BANHO E 

ALMOÇO 

 MATEMÁTICA LETRAMENTO DANÇA XADREZ 

D ED PATRIMONIAL XADREZ MATEMÁTICA CORAL 

 

E 

ED PATRIMONIAL XADREZ MATEMÁTICA CORAL 

MATEMÁTICA LETRAMENTO DANÇA LETRAMENTO 

Horário Manhã - Turmas D e E - 8:50 às 10:10 / 10:10 às 11:30 / 

Horário Tarde - Turmas A, B e C - 12:40 às 14:00 / 14:00 às 15:20 /Banho – 11:30 às 12:00 / Almoço – 12:00 às 12:30 
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Tendo em vista a realidade das escolas participantes do Programa, foram os arranjos e 

formatos encontrados em seu cotidiano, dentre os quais destacamos: 

 
1) Ao iniciar as aulas, entravam na escola, juntamente com as crianças do turno regular, um 

grupo de crianças que participariam das oficinas do Programa. Ao término das aulas, um grupo 

permanecia na escola para participar das oficinas do Programa no turno vespertino, e os que já 

estavam pela manhã em atividades do Programa, se organizavam para iniciar a sua jornada no 

turno regular. Havia um momento comum, do almoço, em que se encontrava todo o grupo, após 

o momento do banho, prática encontrada em algumas escolas. Nesse momento, algumas pessoas 

se mobilizavam (de acordo com a dinâmica ou organização de cada escola) para ajudar os 

alunos: gestores, coordenadores, monitores, merendeiras, ASGs, mães, vigias, dentre outros. 

 
2) Alunos que chegavam à escola para participar das oficinas do Programa após o intervalo, 

quando a escola ficava mais tranquila e era mais fácil para lidar com mais crianças dentro dos 

espaços já ocupados. Após o término das oficinas, os alunos retornavam às suas casas para 

tomarem banho e, em seguida, voltavam à escola para almoçarem e iniciarem a jornada regular. 

Os que já estavam na escola, permaneciam, almoçavam e após o almoço participavam das 

oficinas, sendo liberados ao final das atividades. 

 
3) Alunos que dispunham de um espaço físico distinto da escola, destinado às atividades do 

Programa. Havia duas escolas que utilizavam espaços dos prédios onde antes funcionavam as 

próprias escolas. Após a construção dos novos prédios escolares, os antigos espaços (locados 

pela Prefeitura Municipal) continuaram sendo utilizados para a realização das atividades do 

Programa. 

 
4) Houve também a experiência de uma escola, cujo espaço físico era bastante limitado: possuía 

apenas três salas de aula, a sala dos professores, sala de direção e cozinha, ligadas por um 

corredor. As oficinas eram realizadas fora da escola, algumas na quadra comunitária do bairro; 

outras no Clube de Mães e outras, juntamente com o almoço, aconteciam na casa de um morador 

da comunidade, que cedia, voluntariamente, o espaço de sua residência. 

 
5) Outro formato diferenciado, era o de uma determinada escola participante do Programa que 

tinha uma clientela proveniente de outra região administrativa. Em decorrência de ser localizada 
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em um bairro comercial e não ter público alvo em seu entorno, quase 70 % dos alunos chegam 

à essa escola de ônibus escolar. Os alunos que participavam do Programa nos dois turnos 

permaneciam na escola o dia todo, ultrapassando em muito às sete horas de permanência 

defendida pelo Mais Educação. Havia uma grande dinâmica na escola, num espaço que não era 

tão grande e nem adequado às oficinas do Programa. A escola não contava com espaços externos 

no entorno e todas as atividades eram realizadas dentro da escola, em especial na quadra, onde 

aconteciam várias práticas simultaneamente. 

Os arranjos educativos e os formatos acima especificados reafirmam as diferenças e a 

necessidade de se pensar formas alternativas para atender as demandas. 

A determinação em “educar integralmente” exige a construção de uma nova identidade 

nos espaços educacionais, uma nova forma de ver, sentir e agir dos educadores sobre o educar. 

Requer, ainda, um fazer pedagógico que extrapole os muros escolares, pois não há como falar 

de “outras aprendizagens” sem considerar as vivências, as relações sociais que o aluno 

estabelece fora da escola. Necessário se faz considerar a ampliação do tempo que vem atendendo 

à necessidade do currículo básico e, sobretudo, dos espaços onde a aprendizagem é 

desenvolvida. 

 
Não dá mais para dizer que a escola é o único espaço de aprendizagem. É um espaço 

privilegiado, importantíssimo, inclusive para nossa realidade, mas ele tem de ser 

compartilhado com outros espaços de aprendizagem. E mais: entender que o cidadão 

de hoje busca mais aprendizagens do que ensino. Isso parece um jogo de palavras, mas 

tem uma diferença aí que é preciso levar em conta (CARVALHO, 2006, p. 39). 

 

Portanto, torna-se de fundamental importância que a integração dos conhecimentos 

adquiridos na escola a partir das atividades realizadas nas oficinas aconteça de forma articulada, 

permitindo que todos os atores envolvidos atuem em sintonia, monitorando o trabalho realizado 

e trocando ideias para que melhores resultados possam ser alcançados. 

É sabido que a mudança em educação demanda tempo, mas, passados cinco anos da 

implementação do Programa Mais Educação nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Natal 

/RN, já é possível fazer uma análise preliminar dos resultados apresentados. 

Nessa pesquisa, optamos por investigar a contribuição do Programa a partir dos dados 

coletados em três unidades de ensino que iniciaram o Programa no ano de 2009. Contudo, são 

utilizados dados disponibilizados pelas SME e pelos coordenadores, através dos relatórios 

anuais de avaliação do Programa. 

Tendo, inicialmente como parâmetro, o resultado do IDEB desde o ano de 2005 até o 

último, de 2011, podemos perceber que a educação na Rede Municipal ainda encontra-se aquém 
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do patamar de qualidade que deseja alcançar. E isso suscita uma indagação: o Programa Mais 

Educação tem contribuído para a melhoria da aprendizagem dos alunos envolvidos? Houve 

problemas na implementação do Programa? É possível identificar avanços na avaliação da 

aprendizagem dos alunos? O parâmetro avaliativo tem sido suficiente para dar conta das 

mudanças nas escolas? Essas e outras indagações precisam de respostas, tendo em vista as 

iniciativas, o empenho e os recursos destinados ao Programa Mais Educação, de iniciativa do 

MEC, que prima pela melhoria da qualidade da educação básica pública. E é no intento de 

proceder a essa análise que elaboramos o capítulo seguinte. 
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4 A implementação do Programa Mais Educação em escolas municipais de Natal/RN: 

elementos de avaliação. 

 
Neste capítulo nos propomos a analisar a contribuição do Programa Mais Educação em 

três escolas da Rede Municipal de Ensino de Natal/RN: a Escola São Francisco de Assis, que 

desenvolve a experiência com o referido Programa desde o ano de 2008 e as Escolas Joaquim 

Honório e Ferreira Itajubá, que desenvolvem atividades do Programa desde 2009. 

Considerando a riqueza de material disponível sob a forma de relatórios anuais dos 

coordenadores e monitores do programa durante o período de estudo desse trabalho, de 

depoimentos de gestores, coordenadores e monitores durante as formações continuadas, 

realizadas pela SME, e de observações realizadas em visitas de assessoramento e orientações 

nas escolas, nossa análise procurou abranger quatro eixos, a partir dos quais as entrevistas foram 

elaboradas: 1) As concepções de Educação Integral que possuem os representantes da SME 

(secretária e chefe do SETI), os gestores das escolas, os coordenadores do programa, além de 

monitores e alunos; 2) Implementação do Programa na SME/escola; 3) Articulação das 

atividades do Programa com o Projeto Político Pedagógico; 4) Contribuição do Programa para 

a melhoria da aprendizagem e, por conseguinte, da qualidade da educação. 

Os eixos foram gerados a partir das questões de pesquisa propostas nesse estudo: Quais as 

concepções de Educação Integral dos sujeitos escolares? Quais fatores determinaram a 

implementação do Programa Mais Educação nas escolas campo de pesquisa? Em que medida o 

Programa Mais Educação tem contribuído para a melhoria da aprendizagem e da qualidade da 

educação nas escolas pesquisadas? 

Na SME, as entrevistas foram realizadas com a Secretária de Educação do município de 

Natal e a Chefe do Setor de Educação em Tempo Integral. Na escola, entrevistamos a gestora, a 

coordenadora do Programa, um monitor e dois alunos. 

No capítulo anterior apresentamos questões relacionadas ao processo de implementação 

do Programa na Rede Municipal de Ensino de Natal/RN, sendo, portanto pertinente, retomarmos 

algumas dessas questões na análise a seguir. 

 
4.1 Do concebido ao realizado: limites e contradições no processo. 

 
 

Conforme já abordado no capítulo anterior, a discussão e concretização da implementação 

do Programa Mais Educação na rede municipal de ensino da cidade de Natal/RN, em junho de 



80 
 

 

 

 

2008, com a adesão de 17 escolas selecionadas pelo MEC, não aconteceu de forma linear, sendo 

um dos primeiros aspectos que nos chama a atenção. Mesmo considerando a autonomia das 

escolas em aderir ou não ao Programa, item especificado no Manual Operacional de Educação 

Integral (2008) e as dificuldades apresentadas pelos gestores para justificar a não adesão ao 

Programa, a SME estava respaldada tanto no Plano Municipal de Educação da Cidade do Natal, 

Lei n° 5.650, de maio de 2005, que estabelecia a implantação gradativa do ensino em tempo 

integral, como na determinação política de constituir uma Comissão para elaboração de uma 

proposta de educação integral para o município. E ela se fortaleceu ainda mais com a proposta 

de Educação Integral do Programa mais Educação, haja vista o compromisso da SME em fazer 

valer o que estava posto no Plano Municipal de Educação, tendo direcionado a decisão das 

escolas para a adesão ao Programa, mesmo diante de todas as dificuldades, especialmente as de 

natureza estrutural das escolas. 

O fato de o Programa ser parte das ações do Programa de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), sua implementação representaria recursos a mais no 

município, destinado às próprias UExs, dando autonomia às escolas para gerir os recursos 

adquiridos via Programa, haja vista a descentralização dos recursos financeiros, que se efetivava 

a partir da elaboração de um plano de trabalho pela própria escola. 

Cada escola cadastrada em 2008, além do montante recebido, calculado com base nas 

informações constantes em seu plano de trabalho (Oficinas e número de alunos), recebeu ainda 

o equivalente a RS 20.000,00 (Vinte mil reais) como um valor suplementar para as ações de 

educação integral. As 17 escolas receberam, juntas, um valor equivalente a R$ 636.790,0019 

(Seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e noventa reais). Esse fato contribuiu em muito para 

que a SME tenha se posicionado a favor da adesão das escolas contempladas, pois estava dada 

a possibilidade de realização de uma proposta de educação integral, com recursos federais que 

viabilizariam a experiência, tendo a SME, apenas que arcar com as contrapartidas definidas no 

Manual Operacional de Educação Integral (2008). 

Em 2009, já na Gestão da prefeita Micarla de Souza, as 17 escolas receberam orientações 

de como utilizar o recurso suplementar, especificado pelo MEC como sendo um recurso de 

rubrica custeio. Tendo em vista a ausência de espaços alternativos dentro das escolas, bem como 

de parcerias em seu entorno, o Departamento de Engenharia da SME, viabilizou a construção 

 

 

 

19 Fonte: MEC/FNDE/PDDE/Relação de Unidades Executoras – REX – 2008. 
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de salas e adequação de vários espaços dentro de algumas unidades escolares, destinados às 

práticas das oficinas do Programa. 

No entanto, como essas adequações seriam possíveis de serem realizadas com recurso da 

rubrica capital, ficou definido que a SME, através do Departamento de Engenharia, arcaria com 

o recurso “capital”, e o recurso de custeio, recebido pelas escolas, seria utilizado para finalização 

das obras. 

 
QUADRO 10 Recursos recebidos pelas escolas municipais de Natal/RN para realização do 

Programa Mais Educação 

ANO Nº ESCOLAS RECURSOS em RS 

2008 17 636.790,00 

2009 43 1.109.754,59 

2010 51 1.778,404,53 

2011 53 2.022.625,75 

Fonte: MEC/SIMEC/SME/ 2008, 2009, 2010 e 2011. 

 
Vale salientar que durante a gestão 2009-2012, as escolas enfrentaram grandes 

dificuldades financeiras, como já descritas no capítulo anterior e conforme pode ser evidenciado, 

no depoimento da Promotora Zenilde Ferreira (2012), 

 
“Não sei como vai ser com a falta de recursos; se realmente a secretaria vai ter 

condições de iniciar as aulas. A falta de repasse dos decênios tem deixado a SME em 

condições de „penúria ‟. Falta dinheiro pra tudo. A SME não recebeu nenhuma verba 

para saldar seus compromissos, e manter as escolas funcionando em 2011. A única 

exceção é a folha de pagamento do pessoal do quadro, porque é assegurada pelo 

repasse do FUNDEB [Fundo de Valorização da Educação Básica] que não tem tido 

atraso porque é repassado automaticamente. O montante das dívidas da Secretaria de 

Educação está em um patamar administrável, com inadimplência de todos os serviços 

contratados”. (JORNAL TRIBUNA DO NORTE, 2012). 

 

Conforme o relato acima, podemos considerar que 2010 e 2011 foram anos difíceis, 

especialmente para as escolas municipais, de muitas lutas e poucas realizações. Entre os gestores 

das escolas que tem o Programa Mais Educação, foi unânime a afirmação da utilização dos 

recursos do Programa para manter em funcionamento as escolas, especialmente durante o ano 

letivo de 2011, quando afirmam que as escolas se mantiveram graças a utilização dos recursos 

do Programa. Os recortes de depoimentos apresentados a seguir comprovam o paliativo da 

gestão escolar. 
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Graças a Deus as escolas que aderiram ao Mais Educação tinham recursos para 

ajudar a suprir algumas das dificuldades mais gritantes. Foi com os recursos do 

Programa que conseguimos segurar a escola em 2010 e 2011, porque não tínhamos 

dinheiro pra comprar nem papel e giz, que é o básico em qualquer escola. Imagine as 

escolas que não tinham o Programa. (GESTOR 1, 2013). 

 
Realmente, não sabemos o que teria sido da nossa escola sem os recursos do Mais 

Educação. Ainda bem que havíamos comprado todo o material das oficinas no ano 

anterior e como recebemos tudo novamente, foi possível utilizar muito dos recursos 

para suprir as demandas da escola, pelo menos as mais urgentes e que poderiam ser 

utilizados recursos em custeio. Caso contrário, não sei como teria sido, porque 

realmente a escola não tinha saldo e não recebeu o ROM. (GESTOR 2, 2013). 

 

Os gestores, cientes das dificuldades da nova gestão, perceberam no Programa a 

possibilidade de amenizar um pouco os problemas cotidianos das escolas, deixando de adquirir 

muitas coisas para a realização das oficinas em detrimento de outras necessidades de ordem 

operacional da escola. Isso se constitui em outro ponto contraditório do processo, haja vista o 

compromisso assumido pela SME, através do Termo de Adesão ao Programa, do qual constam 

as contrapartidas necessárias para o pleno funcionamento do Programa nas escolas e, portanto, 

para o alcance dos seus objetivos. 

Não distante as dificuldades de operacionalização do Programa, as escolas foram, 

gradativamente, cedendo à adesão - também em função dos depoimentos e socialização das 

experiências nas escolas, mas cadastrando um número de alunos superior ao indicado pelo MEC, 

no Manual Operacional de Educação Integral. Mesmo que esta atitude tenha se dado em razão 

dos recursos que a escola recebia, ela era incongruente com as normas estabelecidas e acabaria 

por comprometer o bom funcionamento das oficinas, caso houvesse o aumento de alunos em 

turmas e em espaços inadequados. Este pode ser considerado como um fator de inadequação da 

forma como se deu a implementação em escolas da rede municipal de ensino de Natal. 

 
QUADRO 11 Quantitativo de alunos cadastrados no Programa Mais Educação, por 

escolas e por ano, em Natal/RN. 

 2008 2009 2010 2011 

ESCOLA ALUNOS    

E.M. Adelina Fernandes - 100 125 150 

E.M. Amadeu Araújo 620 380 300 300 

E.M. Angélica de Almeida Moura - 100 125 125 

E.M. Berilo Wanderley - 100 125 125 

E.M. Celestino Pimentel 150 120 125 125 

E.M. Chico Santeiro 224 240 250 250 

E.M. Dalva de Oliveira - 150 150 150 

E.M. Djalma Maranhão - 100 125 300 



83 
 

 

 

 

E.M. Estudante Emmanuel Bezerra 150 180 180 180 

E.M. Ferreira Itajubá - 100 100 100 

E.M. Francisca de Oliveira  200 200 200 

E.M. Francisco de Assis V. Cavalcanti 315 440 375 390 

E.M. Henrique Castriciano - 100 125 100 

E.M. Herly Parente - 120 125 250 

E.M. Irmã Arcângela 356 200 250 250 

E.M. João Paulo II 105 105 125 125 

E.M. Joaquim Honório  100 100 100 

E.M. Juvenal Lamartine 503 507 375 250 

E.M. Laércio Fernandes Monteiro - 100 100 150 

E.M. Luis Maranhão Filho - 100 125 125 

E.M. Mareci Gomes dos Santos - 100 125 100 

E.M. Maria Alexandrina Sampaio - 120 100 100 

E.M. Maria Cristina Ozório Tavares - 160 120 120 

E.M. Maria Dalva Gomes Bezerra - 100 100 100 

E.M. Maria Madalena X. de Andrade - 100 125 150 

E.M. Nossa Senhora das Dores 105 105 125 125 

E.M. Otto de Brito Guerra 200 200 125 150 

E.M. Palmira de Souza - 100 100 100 

E.M. Profa. Almerinda Bezerra Furtado 340 340 375 320 

E.M. Profa. Malvina Cosme 100 200 200 250 

E.M. Profa. Josefa Botelho 120 120 125 150 

E.M. Profa. Francisca Ferreira 120 120 250 300 

E.M. Prof. José de Andrade Frazão 250 250 250 250 

E.M. Prof. José do Patrocínio P. Pinto 110 120 150 150 

E.M. Prof. Zuza - 100 125 125 

E.M. Reginaldo Ferreira Neto  100 100 100 

E.M. São Francisco de Assis 100 100 100 100 

E.M. Santos Reis - 120 125 125 

E.M. São José - 100 100 100 

E.M. Ulisses de Góis - 120 102 120 

E.M. Vera Lúcia Soares Barros - 200 250 250 

E.M. Zuleide de Macedo Silva - 320 250 250 

TOTAL 3.868 6.837 6.927 7.280 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação/2012 

 

 
 

O quadro acima traz importantes dados de análise referente ao quantitativo de alunos 

inscritos. Em relação às escolas cadastradas em 2008 (17 escolas), observamos que apenas duas 

inscreveram o número mínimo de alunos; quinze escolas, o que corresponde a mais de 88%, 
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inscreveram um número acima do indicado pelo MEC; oito (das 17 escolas), aproximadamente 

48%, inscreveu um número significativo de alunos, uma delas ultrapassando em até 600% o 

número que seria definido criteriosamente, conforme estabelece a norma20 do Programa. 

Nos anos seguintes, ainda em relação às primeiras escolas que aderiram, podemos ainda 

observar, pelos dados do quadro acima, o seguinte comportamento em algumas escolas: 

mudanças gradativas de ampliação do número de alunos inscritos; duas escolas que iniciaram 

com muitos alunos em 2008 reduziram quase à metade dos alunos em 2009 e quatro escolas, 

que já iniciaram o Programa com um número grande de alunos, aumentaram ainda mais esse 

número em 2009. 

Tendo em vista a experiência com o programa ter sido iniciada em 2008, havia, por parte 

do MEC, a indicação de se trabalhar com o mínimo de 100 alunos por escola, número já 

relevante, tendo em vista a precariedade das escolas no tocante a inexistência de espaços físicos 

ou a inadequação dos espaços existentes à prática das oficinas cadastradas. 

Ainda com base no Quadro 11 percebemos que essa preocupação, embora presente nos 

discursos dos gestores, não se constituiu em um fator inibidor, haja vista a grande maioria das 

escolas ter cadastrado um número maior de alunos, mesmo sendo orientadas pelo Manual 

Operacional de Educação Integral e pela esquipe do SETI. 

Em relação às escolas participantes do Programa a partir de 2009 (23 escolas), podemos 

perceber uma mudança em relação ao número de alunos inscritos: a maioria inscreveu a 

quantidade de alunos bem próximo ao indicado pelo MEC e duas escolas inscreveram mais 

alunos, diferenciando-se das demais. 

É possível considerar que as escolas que inscreveram um número maior de alunos, mesmo 

diante das dificuldades apresentadas no processo de implementação do Programa, tenham 

vislumbrado a possibilidade de obtenção de mais recursos para as suas escolas. As escolas 

recebiam recursos com base em critérios distintos: a quantidade de oficinas escolhidas e o 

número de alunos participantes determinava o valor que cada escola tinha a receber, ou seja, 

quanto mais alunos, mais recursos. O montante financeiro de cada escola correspondia aos 

valores dos kits (atividades cadastradas), mais os destinados ao pagamento dos monitores que 

realizariam as oficinas e um valor de custeio destinado a pequenos serviços. 

No entanto, a partir do ano de 2010, através de observações realizadas em reuniões, bem 

como nas orientações individuais a gestores e coordenadores na própria SME, em visitas de 

 
 

20 O Manual de Operacionalização de Educação Integral indicava que cada escola poderia inscrever o 

mínimo de 100 alunos. 



85 
 

 
 

 

assessoramento às escolas, nos relatos dos coordenadores durante os encontros de formação e 

nos relatórios das escolas, solicitados ao final de cada ano letivo, o SETI, percebendo a 

dificuldade de algumas escolas no tocante a realização das oficinas, bem como o número de 

alunos inscritos que não correspondia ao número de participantes na realidade cotidiana, adotou 

o posicionamento de orientar e até cobrar das escolas a cadastrarem o número mínimo de alunos, 

sobretudo considerando a falta de espaço físico e de parcerias no entorno das escolas, 

justificando a reorganização da maioria das escolas em relação ao número de alunos inscritos. 

Esse ajuste se impôs no processo para um melhor desenvolvimento do próprio Programa. 

Outro aspecto que merece atenção da análise diz respeito a uma dimensão importante do 

Programa Mais Educação: a parceria com outros espaços e setores sociais. O Programa prima 

pela ampliação de tempos, de espaços e de oportunidades educativas que qualifiquem o processo 

educacional e melhorem o aprendizado dos alunos, implicando a articulação, o envolvimento e 

a corresponsabilidade de todos os atores sociais comprometidos com a formação integral de 

crianças e jovens. 

O sistema municipal de ensino contava, até 2006, com o turno intermediário que 

funcionava no horário de 10:30 às 14h. Esse turno foi extinto em 2006, por determinação da 

Resolução Nº 001/03 – CME. Muitas escolas foram construídas, como a Escola Municipal 

Francisca de Oliveira, na Região Administrativa Norte, que funcionava em uma casa, atendendo 

142, e tendo passado a atender aproximadamente 1.200 alunos. Após a extinção do turno 

intermediário as escolas passaram a funcionar em três turnos e algumas regiões administrativas 

ainda não conseguiam atender a demanda existente em alguns bairros, sendo necessária a 

locomoção de alunos em transporte escolar para escolas de outras regiões administrativas. 

Durante o processo de implementação do Programa, os assessores do SETI, juntamente 

com alguns gestores e coordenadores, realizaram o mapeamento das comunidades para 

identificar espaços parceiros em potencial. Constatou-se que as comunidades eram muito 

carentes de espaços alternativos e disponíveis, de modo que a escola, na grande maioria dos 

casos, é o único espaço público com o qual a comunidade pode contar para realização de 

encontros de jovens, feiras, retiros espirituais, torneios e jogos, festas de aniversário e 

casamento, dentre outros eventos. Em alguns casos, quando há espaços com potencial de uso 

por parte da escola, as parcerias não acontecem em virtude da falta de contrapartida por parte 

da escola/SME. Na concepção dos responsáveis por esses espaços, a parceria é algo que 

beneficia os envolvidos. “Se cedo meu espaço para a realização de atividades desse Programa, 
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preciso ter algo em contrapartida, porque eles vão usar o espaço, gastar energia e água. Quem 

vai arcar com isso?” (PARCEIRO, 2010). 

Nessa perspectiva, tendo em vista a ausência de outros espaços externos, as ações do 

Programa teriam que ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, o que parecia impossível, 

considerando a estrutura física, pensada e construída para atender apenas o número limitado de 

crianças em cada turno, além das condições insatisfatórias e inadequadas em algumas das 

escolas. 

Essa primeira dificuldade jamais foi sanada. As escolas tiveram que abraçar o Programa 

e (re)organizar os espaços existentes e já ocupados com as demais atividades cadastradas, 

chegando ao ponto de se comemorar em alguns casos, a possibilidade de uso de uma sala em 

virtude da falta de outro professor. É o que expressa o depoimento seguinte: 

 
Nunca pensei que ficaria tão feliz com a falta de um professor. Mas um dia feliz para 

o Programa na escola é aquele em que falta professor do turno regular, pois a sala 

de aula fica disponível para o desenvolvimento de alguma oficina. É uma preocupação 

a menos. Sei que não deveria dizer isso, porque de qualquer forma tem aluno sem 

aula. Mas, pra gente que vivencia todos os dias a cara feia de quem não gosta do 

Programa, e principalmente a incerteza em relação aos espaços que iremos utilizar, 

é dia de festa ter um espaço só nosso. (COORDENADOR 3, 2011). 

 

Essa dificuldade, presente em todas as escolas que aderiram ao Programa, mostrou-se 

particularmente acentuada na Escola Municipal Juvenal Lamartine, localizada na Região 

Administrativa Leste, no bairro do Alecrim. Essa escola oferece Educação infantil, Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos e atende aproximadamente 1000 alunos, 

distribuídos nos três turnos. O diferencial nessa instituição é que, por se localizar em um bairro 

comercial, mais de 50% dos seus alunos vêm de outra região administrativa. Algumas escolas 

não tem capacidade para atender a demanda, e isso obriga muitos alunos a procurarem essa 

escola, principalmente pela sua localização. Assim, do total de alunos cadastrados no Programa 

Mais Educação nessa escola (100 em 2008; 500 em 2009; 375 em 2010 e 250 em 2011), parte 

considerável vem no transporte escolar pela manhã e permanece na escola durante todo o dia, 

uma vez que o horário do transporte acontece pela manhã e ao final do tuno vespertino. Em 

suma, esses alunos extrapolam em muito a jornada de 7 horas sugerida pelo Manual de Educação 

Integral. 

Um quarto aspecto analisado refere-se à escolha do Coordenador do Programa na escola 

e a contrapartida da EEx em relação a esse profissional. Paralelamente ao processo de adesão 

das escolas, houve a escolha desses Coordenadores. Considerado pelo Manual do Programa 
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como “Professor Comunitário”, deveria fazer parte do quadro de professores da escola, e a sua 

carga horária deveria ter um acréscimo de mais 20h semanais de trabalho. 

O Manual faz referência ao Professor comunitário como “solícito e com um forte vínculo 

com a comunidade escolar”. A partir dessas considerações o SETI elencou também alguns 

critérios para subsidiar a definição e escolha desse profissional (considerado, para efeitos de 

esclarecimentos nesse trabalho, como “Coordenador”) e pensou que esse processo poderia ser 

realizado pela própria SME ou ainda pela comunidade escolar. Foram esses os critérios 

propostos pelo SETI: 

1) Ser dinâmico, criativo e comunicativo; 

2) Ter capacidade de liderança e iniciativa; 

3) Ter vivências e conhecimentos sobre a comunidade, para mediar e sistematizar as 

relações entre a escola e a comunidade; 

4) Ter compromisso com a sua profissão e postura crítico-reflexiva. 

5) Formular, em conjunto com as diversas forças atuantes nos territórios, um projeto de 

educação integral que nasça da relação entre desafios e vocações locais; 

6) Planejar e acompanhar as atividades desenvolvidas. 

 
 

Na prática, o SETI não participou da seleção. Em função do tempo e da urgência em se 

definir os professores comunitários para compor parte do plano de atuação exigido para a adesão 

ao Programa, ficou a critério dos gestores escolares a escolha do profissional que tivesse o perfil 

indicado pelo MEC e pela SME. Percebemos, entretanto, que o principal critério utilizado pelo 

gestor foi a sua relação de companheirismo e de afinidade com esse profissional, tendo em vista 

o trabalho de parceria institucional a ser desenvolvido. Apresentamos aqui alguns exemplos: 

Durante o desenvolvimento do Programa na escola, conhecemos alguns tipos de relação 

entre gestor e coordenador do Programa, que nos favoreceu uma análise preliminar e particular 

do programa em cada unidade de ensino: 

a) Escolas em que o gestor assumia a responsabilidade conferida ao Coordenador, não cedendo 

espaço nem permitindo ao mesmo desenvolver suas atividades com autonomia. 

 
Eu não sei mais o que fazer. As atividades já começaram, não temos material pra 

nada. Os monitores estão desenvolvendo as oficinas só teorizando. Já pedi muito pra 

o gestor comprar os kits. Não sei porque a demora, porque o recurso já tem e eu até 

já fiz a pesquisa de preços. (COORDENADOR 4, 2010). 
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Nesse formato, percebemos que havia insegurança, desencontros e falta de informações 

coesas que contribuíssem para o bom desenvolvimento do Programa. Havia sempre reclamações 

pelo Coordenador, que dependia do gestor para adquirir os kits necessários à realização das 

oficinas, planejamentos, selecionar monitores, dentre outras. 

 
b) Escolas onde o gestor não se envolvia com o programa, dando total autonomia ao professor 

comunitário. 

 
Na minha escola eu até tenho muita autonomia, mas não sei ao certo se é uma 

autonomia completa. O Gestor não pega no meu pé. Sinto-me livre pra decidir sobre 

muitas coisas, como por exemplo: escolher os monitores, o material a ser comprado, 

o horário de realização das oficinas em cada turno, a organização do cronograma de 

planejamentos, etc. Mas, ainda assim, muitas vezes me sinto só, sem ter alguém pra 

dividir as responsabilidades e até mesmo as decisões. Alguém em que possa me apoiar, 

que seja parceiro e entenda os problemas pelos quais muitas vezes me deparo. Creio 

que o gestor poderia estar mais presente, que me permitisse pensar junto com ele a 

operacionalização dos recursos, naquilo que realmente o programa necessita. 

(COORDENADOR 5, 2010). 

 

Nessa situação, o Programa, não encontrando resistência quanto a sua operacionalização, 

fluía positivamente. Entretanto, se comparado ao formato acima, podemos perceber certa 

semelhança, configurada pela ausência de apoio, agora por parte do Gestor. 

O professor comunitário possuía autonomia para resolver e decidir pendências e dúvidas 

em relação ao trabalho desenvolvido, em especial nas questões de ordem pedagógico 

administrativa. Porém, ainda assim, era perceptível a falta de articulação, principalmente no 

tocante as questões de ordem financeira. 

 
c) Escolas onde se percebia claramente a articulação, o companheirismo e o trabalho em equipe 

entre o gestor e Coordenador. 

 
O trabalho em parceria é essencial. Fui escolhida para ser coordenadora não por 

acaso. Tenho uma relação de cumplicidade com o meu Gestor. A gente se entende e 

busca superar os desafios juntos... e esse “juntos”, é JUNTOS mesmo! Implica 

envolver todos os outros profissionais da escola num único objetivo, todos pelo bem 

da melhoria da educação dos nossos alunos. (COORDENADOR 1, 2010). 

 

Nesse caso, o trabalho era fundado na cumplicidade e na ajuda mútua, não apenas em 

relação ao Gestor e ao Coordenador, mas em relação a toda comunidade escolar, apresentando, 

além da organização e sistematização do trabalho, um ambiente favorável à realização das 

atividades do Programa. 
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Considerando as três realidades, observando a dinâmica das escolas e as ações realizadas, 

a última era particularmente produtiva, pois uma relação harmoniosa é propícia ao bom 

desenvolvimento das atividades escolares. Numa relação de parceria entre o gestor e 

coordenador torna-se bastante significativo e relevante o fato de cada um, com olhares e 

perspectivas diferentes, pensar e assumir parte da gestão, compreendendo que são 

corresponsáveis por um mesmo objetivo, que é a aprendizagem dos seus alunos. 

Os custos desse trabalho eram a contrapartida da SME. Os coordenadores que possuíam 

apenas 20 horas elevavam sua carga horária para 40 horas semanais, uma vez que o Programa 

acontecia nos turnos matutino e vespertino. Esse aspecto foi motivo de grandes embates entre 

os coordenadores e a SME. A solicitação desse pagamento foi formalizada via processo, 

iniciando o trâmite somente após o início do Programa, assegurando à SME a real situação da 

demanda. O processo passava por vários Departamentos para análise e necessitava de 

aprovação, não apenas da Secretária de Educação, mas do Prefeito. Ao final, era encaminhado 

à Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica (SEGELM) para publicação no 

Diário Oficial e inclusão na folha de pagamento. Dessa forma os coordenadores recebiam o 

pagamento referente à carga suplementar com muito atraso em relação ao desenvolvimento das 

atividades do Programa. 

Em 2008, a previsão para início das atividades era o mês de junho. No entanto, os recursos 

só chegaram às escolas em setembro, de modo que, efetivamente, o Programa foi desenvolvido 

nos meses de outubro e novembro. A solicitação de empenho para pagamento da carga 

suplementar para esse ano foi referente ao período de junho a dezembro, considerando que, 

independente da concretude do Programa, os professores comunitários estavam trabalhando para 

organizar o início das atividades, seja elaborando o plano de atuação, fazendo seleção de 

monitores e inscrição dos alunos participantes, realizando planejamento, ou mesmo realizando 

mapeamento da comunidade. No mês de outubro de 2008, os professores comunitários 

receberam seu primeiro pagamento referente à carga suplementar. A cada mês se pagava um ou 

dois meses anteriores, até a regularização do pagamento. 

 
QUADRO 12 Quantitativos de Coordenadores com Carga Suplementar 2008 - 2011 

CARGA SUPLEMENTAR 

Ano Quantitativo de Escolas Quantitativo de professores 

2008 17 08 

2009 43 23 

2010 51 24 

2011 51 34 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2013. 
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Conforme mostra o Quadro 12, em 2009 o número de escolas participantes era 43 e, o 

número de coordenadores que compunha a planilha de solicitação de carga suplementar passou 

de 08 para 23. Contudo, mesmo considerando a nova gestão municipal e os problemas 

administrativos já mencionados anteriormente, foi mais tranquilo em relação ao pagamento da 

carga suplementar, ao menos para os 08 coordenadores que iniciaram no ano anterior, tendo em 

vista que ao final da gestão da Secretária de Educação, em 2008, ficou assegurado no orçamento 

do ano seguinte (2009) a renovação da carga suplementar, de modo que não foi necessário um 

novo processo. Entretanto, para os novos coordenadores não havia garantia de recursos, de modo 

que o pagamento de sua carga suplementar só começou a se efetivar no segundo semestre, 

sempre juntando dois ou três meses até regularizar a situação. 

Nos anos seguintes o problema se repetiu, de forma acentuada. A cada ano, o número de 

coordenadores aumentava em função da ampliação do Programa. Um dos entraves na nova 

gestão referia-se a mudança de pessoal no quadro da SME, não apenas dos responsáveis pelos 

Departamentos e Setores, mas, sobretudo, no cargo maior de Secretário da pasta da Educação. 

Durante essa gestão, houve certa descontinuidade do trabalho que vinha sendo realizado. 

Em 2010, esse processo começou a mudar. Os coordenadores iniciaram o ano letivo 

ainda por receber o pagamento referente a alguns meses do ano anterior e sem nenhuma 

expectativa de receberem o ano em curso. Foi um ano diferente: O SETI também participou das 

negociações conversando com o representante da SME, e a comissão de coordenadores do 

Programa também marcou diversas reuniões e a resposta do Secretário de Educação foi 

categórica: não havia possibilidade de pagamento. Os professores comunitários mostravam-se 

cansados e desrespeitados. Foi um grande desespero tendo em vista os esforços de cada um em 

manter o programa acontecendo nas escolas diante de tantas dificuldades, bem como o não 

cumprimento pela SME, no acordo firmado com o MEC em relação ao pagamento da carga 

suplementar. 

Nas reuniões com os coordenadores, o Secretário de Educação justificou a impossibilidade 

de pagar a carga suplementar. A gestão municipal passava por mudanças gerenciais em busca 

de maior racionalidade física e orçamentária. O corte do pagamento da carga suplementar foi 

uma das medidas tomadas em função da necessidade de contenção de gastos: 500 cargas 

suplementares (de gestores, de professores com ampliação de jornada que realizavam projetos 

nas escolas e de técnicos do órgão central) foram suspensas em detrimento das 60 que 

permaneceram, dos professores participantes de dois programas Federais: o Mais Educação e o 
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de Correção de Fluxo, tendo em vista a contrapartida expressa nos documentos de adesão 

MEC/SME. 

Em 2011, embora o número de escolas permanecesse o mesmo que o do ano anterior, ou 

seja, 51 escolas, houve um acréscimo significativo no número de Coordenadores com 

necessidade de carga suplementar. Esse fato se justificou pela eleição de novos gestores na rede 

e a necessidade de escolher outros representantes, uma vez que o cargo de Coordenador 

apresentou-se como um cargo de confiança. 

Durante todos os anos, considerando o período a que esse estudo se refere, a consolidação 

da contrapartida municipal em relação à carga suplementar dos coordenadores se concretizou 

mediante as contradições aqui relatadas, contribuindo e influenciando negativamente na 

realização das atividades dos coordenadores, haja vista a sua insatisfação e incerteza quanto à 

valorização e reconhecimento do seu trabalho. 

O quinto aspecto que destacamos na análise refere-se à seleção de monitores, agentes 

responsáveis pelo desenvolvimento das atividades do Programa na escola. Considerado pelo 

Manual como Voluntários, na forma definida pela Lei nº 9.608, de 1998, eles recebiam um valor 

correspondente à ajuda para transporte e alimentação. Os valores estavam diretamente 

relacionados à quantidade de turmas com as quais iria trabalhar, cada uma correspondendo a R$ 

48,00 (em 2008) e 60,00 (a partir de 2009) podendo chegar a, no máximo, R$ 300,00, ou seja, 

para quem trabalhasse com 5 turmas. 

A monitoria deveria ser desempenhada, preferencialmente, por estudantes universitários, 

com formação específica nas áreas de desenvolvimento das atividades ou com habilidades 

específicas, como por exemplo: instrutor de judô, mestre de capoeira, contador de histórias, 

agricultor para horta escolar, dentre outros, que se disponibilizassem a orientar os alunos 

participantes da atividade, transformando em atividade formativa e ou prazerosa para o próprio 

monitor voluntário, dentro ou fora da escola, em espaços previamente definidos em comum 

acordo com a escola, não devendo, em nenhuma hipótese, ser compreendida como trabalho 

precarizado. 

Em 2010 o Manual fez uma complementação ao perfil do monitor: os estudantes da EJA 

e do ensino médio poderiam desempenhar a função de monitoria, de acordo com suas 

competências, saberes e habilidades. Recomendava-se, ainda, a não utilização de professores da 

própria escola para atuarem como monitores se indicasse ressarcimento de despesas de 

transporte e alimentação. 
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A escola teve total autonomia para selecionar os monitores que apresentassem o melhor 

perfil para trabalhar com os seus alunos. O SETI divulgou junto às Universidades, em especial 

a UFRN, informações sobre o Programa e seleção de monitores. Dessa feita, foi organizado um 

banco de dados com currículos, que servia para consultas, pelas escolas, quando necessário. 

Um dado complicador, decorrente do valor destinado ao ressarcimento, é que os monitores 

começaram a assumir turmas em muitas escolas no intuito de aumentar a sua renda, havendo, 

com essa atitude, um comprometimento em relação ao tempo de trabalho nas escolas e à 

qualidade do trabalho realizado. 

A rotatividade de monitores mostrou-se, desde o início, bastante acentuada. 

Frequentemente, as escolas se utilizavam do Banco de dados do SETI. A rotatividade se 

explicava principalmente em função do valor do ressarcimento, considerado extremamente 

baixo. Ao conseguir algo mais rentável, mesmo que temporário, os monitores deixavam as 

escolas, não demonstrando preocupação com a descontinuidade do trabalho iniciado. 

Na maioria das escolas esse agente não encontrou espaços para trocas e, em alguns casos, 

foi excluído pelos demais profissionais da escola, especialmente pelos professores. Seu 

relacionamento restringia-se, na maioria das vezes, ao contato com o professor comunitário. 

Os depoimentos prestados são muito claros, como se pode observar: 

 
 

É muito difícil realizar um trabalho em qualquer lugar onde as pessoas não acreditam 

no que você faz. Eu tenho duas experiências completamente diferentes em duas escolas 

onde atuo como monitora do Mais. Uma, os professores nos olham com certo 

desprezo, como se fôssemos intrusos, e não é só com os monitores não, é com o 

Programa, e o que é pior, com os próprios alunos deles, que deixam de ser quando 

estão participando das atividades e passam a ser alunos do “Mais Problema”. Em 

outra, a coordenadora já conseguiu juntar todo mundo. É claro que ainda não é 100%, 

mas pelo menos os professores compartilham das suas experiências e nos escutam 

falar sobre o nosso trabalho e nos ajudam a pensar a melhor forma de trabalhar para 

ajudar aos alunos (meus e deles... da escola) com dificuldades de aprendizagem, e 

veja que eu não sou monitora de Letramento, mas tenho certeza, contribuo de alguma 

forma, mesmo que não tenha relação direta com o cognitivo. (MONITORA DE 

DANÇA, 2010). 

 
Somos tratados como uma pessoa sem valor. Mas na verdade também, a gente é como 

se fosse professores, porque estamos trabalhando com os alunos dos próprios 

professores que não gostam da gente. Imagine como eles tratam a gente, se os alunos 

deles, que participam do Programa, são também excluídos, eles dizem que são os 

meninos do “Mais Problema” ou do “Menos Educação” (MONITOR DE CAPOEIRA, 

2010). 

 

Onde se percebia uma maior parceria de trabalho, percebíamos também que a escola como 

um todo ia sendo envolvida no trabalho. A gestão, gradativamente, introduzia nas pautas de 
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reuniões e de planejamento o trabalho do Programa Mais Educação e a importância da 

articulação entre todos para um melhor resultado. 

Percebia-se despreparo por parte dos monitores, em especial (mas não apenas) os que não 

possuíam formação específica. As oficinas obrigatórias para todas as escolas eram as que faziam 

parte do macrocampo Apoio Pedagógico (oficinas de Letramento, Matemática, Geografia, 

Histórias, Ciências, Inglês, Sociologia e Filosofia). Cada escola deveria ter, obrigatoriamente, 

pelo menos uma das atividades desse macrocampo, sendo a de Letramento uma das mais 

presentes nas escolas. Mesmo tendo indicação de um monitor que fosse, preferencialmente, 

estudante universitário, o desenvolvimento da ação mostrava, em algumas escolas, que o 

trabalho realizado não tinha nada de lúdico e era puramente de reforço, completamente 

divergente do trabalho defendido pelo Programa. 

Partindo dessas constatações, o SETI, em 2009, realizou uma formação apenas para os 

monitores envolvidos com as oficinas de Letramento e Matemática, em virtude da importância 

atribuída a esse macrocampo. A partir de 2010, a formação foi repensada e ampliada, passando 

a contemplar os coordenadores e os monitores de outros macrocampos, pelo menos os mais 

presentes nas escolas, no caso de Cultura e Arte, Meio Ambiente e Esporte e Lazer. Envolvendo 

os assessores do próprio Setor, a formação teve carga horária de 80 horas para o coordenador e 

40 para o monitor. 

Entendemos que o processo de formação do professor engloba a articulação entre o seu 

conhecimento teórico-prático, fazendo-o desenvolver habilidades para saber lidar com as 

diferentes situações que surgem na atuação da prática docente. Portanto, a formação oferecida 

pelo SETI objetivava focar na condução do processo ensino e aprendizagem, possibilitando aos 

professores comunitários e aos monitores o repensar de sua prática docente, o seu preparo 

profissional e o seu papel diante dos desafios. 

 
4.2 A experiência de Educação Integral em Natal: referência de qualidade da Educação? 

 
 

Com vistas à melhor compreensão do nosso objeto de estudo, desenvolvemos uma 

pesquisa empírica, de caráter complementar à pesquisa documental, com os profissionais da 

educação de três escolas da rede municipal, participantes do Programa Mais Educação: uma que 

iniciou em 2008 e duas, em 2009, quais sejam: E.M. São Francisco de Assis, E.M. Ferreira 

Itajubá, E.M. Joaquim Honório, respectivamente. Em cada escola, as entrevistas foram 

realizadas com 1 (um) gestor, 1(um) coordenado, 1 (um) monitor e 2 (dois) alunos, totalizando 
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15 (quinze) participantes. Na SME, entrevistamos a Secretária de Educação e a chefe do SETI, 

que também é Coordenadora do Programa no Município de Natal, desde a sua implementação. 

Apresentamos, a seguir, a análise referente aos depoimentos e observações realizadas em 

cada uma das escolas caracterizando-as inicialmente e, num momento seguinte, uma abordagem 

mais geral de intersecção das partes no que diz respeito às contribuições do Programa para as 

escolas pesquisadas. 

Para uma melhor compreensão das análises relacionadas às escolas campo da pesquisa, 

relacionaremos, como ESCOLA 1 (E.M. São Francisco de Assis), ESCOLA 2 (E.M. Joaquim 

Honório) e ESCOLA 3 (E.M. Ferreira Itajubá), na sequência em que serão aqui abordadas. 

 
Escola Municipal São Francisco de Assis 

A Escola Municipal São Francisco de Assis nasceu do ideal de um morador do bairro de 

Nazaré, o senhor Osvaldo de Oliveira. No início da década de 1950, em razão das poucas escolas 

existentes em Natal e da necessidade de oferecer um futuro diferente para os jovens daquela 

comunidade, ele criou, em sua residência, situada à Av. Miguel Castro, às margens da estrada 

de ferro, no bairro de Nazaré, uma escola que chamou de São Francisco de Assis em razão da 

devoção que possuía ao Santo. A escola era mantida por ele, com ajuda de sua filha, Ledy 

Cavalcante. 

Na década de 1960, na gestão do Prefeito Djalma Maranhão, a escola, que já havia sido 

ampliada, começou a receber ajuda do município através de um Projeto intitulado “Em casa 

também se aprende a ler”. No início de 1970 a Prefeitura do Natal assumiu a manutenção da 

instituição, mantendo o nome escolhido por seu fundador. No ano de 1980, em razão do número 

de crianças, jovens e adolescentes que procuravam a instituição, o prédio deixou de ser a casa 

do Professor Oswaldo e passou a funcionar apenas como escola. 

Ledy Cavalcanti foi a primeira diretora eleita, em 1987, quando passou a vigorar nas 

escolas da rede municipal o processo de Eleições para Diretores. Em 1990, a escola passou a 

funcionar em prédio próprio, situada à Rua Miguel Castro, 111, Bairro Bom Pastor, atendendo 

alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 

O bairro apresenta grandes contrastes sociais. São encontradas casas de alto padrão 

econômico, até vilas (habitações coletivas). Não existem favelas, mas há, aproximadamente, 

476 (quatrocentas e setenta e seis) vilas, cujas condições não se diferenciam muito das vividas 

nas favelas. 
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A Escola classifica-se como PORTE B21, atendendo aproximadamente 600 alunos de 

Ensino Fundamental, anos iniciais. Em sua estrutura física dispõe de 12 (doze) salas de aula, 01 

(um) Laboratório de Informática, 01 (uma) Sala de Leitura, 01 (uma) Sala Multifuncional, 01 

(uma) Sala de Direção, 01 (um) Setor Financeiro, 01 (uma) Secretaria, 01 (uma) cozinha com 

despensa, 05 (cinco) Banheiros, sendo um adaptado para cadeirante, 02 (dois) banheiros para 

professores e funcionários e 01 (uma) pequena quadra coberta. 

O quadro funcional da escola, à época da implementação do Programa Mais Educação, 

era formado por 02 (duas) Gestoras, 05 (cinco) Coordenadores Pedagógicos, 01 (uma) Inspetora 

Escolar – que também assumia a função e Coordenadora do Programa, 01 (um) Suporte 

Financeiro, 40 (quarenta) Professores, 03 (três) Professores do Processo Seletivo – Concurso 

Temporário - 02 (dois) Auxiliares de Sala, 03 (três) Auxiliares de Secretaria, 11 (onze) 

Auxiliares de Serviços Gerais, 04 (quatro) Auxiliares de Cozinha, 03 (três) Porteiros. O quadro 

de professores era formado por educadores graduados, a maioria já possuindo pós-graduação 

em educação. 

Além do Programa Mais Educação (com a realização das oficinas de Letramento, 

Matemática, Horta e Xadrez), a escola desenvolvia outros Projetos com o objetivo de elevar o 

índice de aprendizagem e formar cidadãos aptos a atuarem na sociedade: Projeto Semeando 

Leitores, com o objetivo de incentivar e promover, no âmbito escolar e nos arredores da 

comunidade local, o gosto e o interesse pela leitura como fonte de prazer e conhecimento; 

Projeto Musicalização; Projeto Flauta e Coral; Correção de fluxo e Projeto Aikidô, com o 

objetivo de promover a extensão da educação escolar através da metodologia desportiva, 

disciplina e filosofia da arte marcial japonesa do Aikidô, em parceria com o reforço escolar 

pedagógico ao ensino do português e da matemática; desenvolvimento educacional, 

intelectual/cultural, físico e emocional das crianças participantes, e o afastamento, por mais um 

dia na semana, de situações de risco. 

 
Escola Municipal Joaquim Honório 

A Escola Municipal Joaquim Honório está localizada na Região Administrativa Leste de 

Natal, à Rua Presidente Mascarenhas, n° 768, no bairro do Alecrim. Teve sua sede inaugurada 

em dezembro de 2008, atendendo as etapas da Educação Infantil e do 1° ao 5° ano no Ensino 

Fundamental, nos turnos matutino e vespertino. 

 

21 De acordo com a lei complementar Nº 70 de 16 de janeiro de 2006, na Rede Municipal de Ensino de Natal há 

três Tipologias das escolas para fins de gratificação de diretores e vice-diretores: A (acima de 1.152 alunos), B (de 

577 a 1152 alunos) e C (até 576 alunos). 
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Foi fundada em 1967 como “Escola Demonstração”, sendo um anexo da Escola Municipal 

João XXIII, servindo como laboratório às normalistas da época. O primeiro prédio localizava- 

se na Cidade Alta e com o desenvolvimento da cidade, a escola foi transferida para o bairro do 

Alecrim, onde funcionou durante 29 anos (1978 a 2007) apenas no turno matutino, atendendo a 

alunos do Ensino Fundamental. Durante este período muitas solicitações foram realizadas em 

prol da construção da escola, tendo, em 2005, a decisão política favorável à sua construção. 

Em 2006, a área física da Escola Municipal João XXIII foi subdividida, para assim se 

construir um prédio novo e cada escola ter seu espaço físico. A construção teve início em 2006 

e foi concluída em dezembro de 2008. 

A Escola classifica-se como PORTE C, atendendo a aproximadamente 400 alunos. O 

novo prédio passou a atender alunos com faixa etária dos 04 aos 10 anos, compreendendo assim, 

da Educação Infantil aos primeiros anos do Ensino Fundamental. Além das salas de aula, a 

escola dispõe de espaços para complementação das atividades didático-pedagógicas: Biblioteca, 

Laboratório de Informática, Sala de Artes, Laboratório de Ciências, Quadra de Esportes, 

Refeitório, Área coberta para recreio, Parque Infantil e Sala de Apoio Pedagógico. 

Seu quadro funcional é composto por 02(dois) gestores, 01(um) inspetor escolar, 02 (dois) 

coordenadores pedagógicos, 04 (quatro) professoras de educação infantil, 12 (doze) professores 

do Ensino Fundamental, anos iniciais, 02 (dois) professores de apoio aos alunos com 

necessidades educativas especiais, 02 (dois) professores especializados para atendimento na 

Sala de Recursos Multifuncionais, 02 (dois) professores para o Laboratório de Informática, 06 

(seis) professores na Sala de Leitura/Biblioteca/Sala de Vídeo, 04 (quatro) auxiliares 

administrativos de secretaria, 03 (três) mecanógrafos/digitadores, 06 (seis) auxiliares de serviços 

gerais, 04 (quatro) profissionais responsáveis pela merenda, 02 (dois) porteiros para o diurno e 

02 (dois) vigias para o noturno. 

Em razão da construção do prédio, da diversidade de espaços pedagógicos, bem como de 

instalações destinadas ao atendimento de alunos com necessidades educativas especiais, a 

equipe escolar, a partir de 2009, compreendeu a necessidade de reformulações no Projeto 

Político Pedagógico, objetivando o desenvolvimento de um trabalho pedagógico mais 

articulado, atendendo às novas exigências e mais fortalecido. 
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Escola Municipal Ferreira Itajubá 

A Escola Municipal Ferreira Itajubá também está localizada na Região Administrativa 

Leste de Natal, à Rua dos Pegas, no Bairro das Quintas. Atende alunos do Ensino Fundamental 

e de Educação de Jovens e Adultos (EJA), funcionando nos três turnos. 

Em sua história, traz a marca da participação em uma grande experiência educacional, 

realizada na década de 1960, que ficou conhecida como “De pé no chão, também se aprende a 

ler”. O local onde funciona a escola foi, em 1962, no governo de Djalma Maranhão, um dos 

galpões construídos para a realização dessa histórica experiência no munícipio de Natal. 

A Escola classifica-se como PORTE A, atendendo, aproximadamente 1.200 alunos. Seu 

quadro discente é formado por crianças e adolescentes de 06 (seis) a 15 (quinze) anos 

(matriculados no Ensino Fundamental) e por jovens e adultos a partir dos 15 anos (que 

frequentam a EJA. São crianças carentes, proveniente de lares desfeitos ou desestruturados pela 

falta de emprego ou atividade econômica, alcoolismo e uso de drogas. 

A escola dispõe de um amplo espaço físico: 01 (uma) cozinha, 01 (uma) despensa, 01 

(um) almoxarifado, 01 (um) depósito, 01 (uma) biblioteca, 01 (um) laboratório de informática, 

01 (uma) secretaria, 01 (uma) sala de vídeo, 01 (uma) sala dos professores, 01 (uma) sala de 

Direção/Vice direção, 01 (uma) sala de coordenação pedagógica, 01 (uma) quadra de esportes 

coberta, área de recreação e ainda um anexo com 04(quatro) salas de aula, 01 (um) estúdio e 

01(um) banheiro. Também dispõe de uma estrutura para receber crianças com deficiência física, 

como rampas de acesso e portas largas, faltando, no entanto, adaptações nos banheiros. 

Seu quadro funcional é composto por 110 funcionários, dos quais 29 não fazem parte do 

quadro de efetivos: 02(dois) gestores, 01(um) inspetor escolar, 09 (nove) coordenadores 

pedagógicos, 51 (cinquenta e um) professores efetivos do Ensino Fundamental e de EJA, 09 

(nove) professores contratados, 03 (três) professores auxiliares de sala, 05 (cinco) bibliotecários, 

08 (oito) auxiliares de secretaria, 06 (seis) auxiliares de serviços gerais, 01 (um) porteiro, 04 

(quatro) auxiliares de portaria, 02 (dois) vigias, 01 (uma) merendeira, 05 (cinco) auxiliares de 

merendeira e 04 (quatro) auxiliares de pessoal. 

A chegada do Programa Mais Educação na rede municipal de ensino teve impactos 

diferentes para a SME e para as escolas selecionadas, o que pode ser observado nos depoimentos 

dos gestores, quando questionados sobre como se deu processo de implementação do Programa 

em suas escolas. Vejamos: 
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Depoimento1 
Quando o Programa foi instituído em âmbito federal, ele trazia critérios para a 

inclusão de redes e/ou escolas no Programa. A definição de quais escolas seriam 

inicialmente contempladas, foi uma decisão tomada no âmbito SECADI/ MEC. Como 

toda mudança gera uma reação, toda experiência nova gera um certo desconforto, 

tira as pessoas da zona de conforto, nem todas as escolas receberam com muita 

alegria o Programa. Mas em alguns momentos é preciso tomar algumas atitudes, 

pensar e ver além do que mostra a realidade. O Programa, enfim, foi implementado e 

gradativamente foi sendo ampliado, e hoje, os gestores já não apresentam a mesma 

postura, ao contrário, procuram a SME para saber se sua escola pode participar do 

Programa. Quase 100% das escolas da rede já aderiu ao Programa Mais Educação. 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, 2014). 

 

Depoimento2 
Inicialmente não foi aceito pela equipe gestora em virtude de não termos espaço para 

fazer funcionar as oficinas e também por não compreendermos e a própria secretaria 

não ter dado informações antecipadas de como seria. Chegou assim, de uma forma... 

de supetão, sem a gente entender o que seria de fato o Programa e os benefícios que 

ele traria para a escola. A gente negou, na verdade, a possibilidade do Programa ser 

implementado aqui na escola, tanto é que na hora, a professora Justina, ligou pra mim 

tentando me convencer a fazer com que a gente aceitasse a adesão, fizesse a adesão 

ao Programa. Na verdade ela não aceitou né, não aceitava de jeito nenhum que a 

escola ficasse de fora de uma experiência dessas. Então o que falei pra ela que eu, 

enquanto gestora, numa gestão democrática, não tinha o poder de determinar as 

coisas sozinha, tem que ser o grupo gestor, a equipe gestora. Então ela encaminhou 

uma equipe aqui pra escola, onde toda a equipe gestora ouviu e a partir desse 

momento foi que nós, fizemos a adesão pelo Programa, né, mas não foi fácil, porque 

a gente tem o entendimento de que a escola com 24 turmas, sem espaço, esse 

Programa acontecendo no interior da escola, iria, justamente, interferir na qualidade 

do serviço prestado pela escola. (GESTOR 1, 2013). 

 

Depoimento3 
A escola não teve escolhas quanto à aceitação do Programa. Foi uma imposição da 

Secretaria. Quando fui chamado a SME para dizer que a nossa escola iria receber 

esse Projeto, foi uma surpresa. Nós não sabíamos de nada, não conhecíamos nada. 

Meu primeiro posicionamento em um dos encontros para tratar sobre isso foi ser 

contra a adesão e eu tive muitos argumentos: a falta de espaço físico era um dos 

maiores problemas na época. A secretaria não aceitou nenhum posicionamento 

contrário. A escola tinha que aderir, não havia outra escolha. Encontrei muita 

resistência por parte do corpo docente. Tudo era desfavorável. Comecei a pesquisar 

na internet, tivemos outros encontros pra conhecer melhor a proposta e eu como 

gestor acabei decidindo abraçar a ideia, porque na verdade a proposta era muito boa, 

o problema era não termos estrutura adequada para a realização das atividades 

propostas, além da falta de tempo para conhecer o que estávamos recebendo. 

(GESTOR 2, 2013). 

 

Depoimento4 
O Programa chega a nossa escola em uma ocasião muito propícia. Em 2009 nós 

recebíamos o nosso prédio próprio. Já conhecíamos o Programa através das reuniões 

de gestores, onde havia a socialização das ações das escolas que já haviam feito a 

adesão e na ocasião compreendíamos que tínhamos um espaço adequado: nós 

tínhamos quadra de esporte, recreio coberto, sala de artes, laboratório de informática, 

as salas de aulas, além de outros espaços, como jardins e outras áreas arborizadas. 

Então, visualizando a política do tempo integral, onde a criança iria ficar no mínimo 

7 horas na escola, vimos que havia possibilidade sim, de realizar a adesão. Fizemos 

um debate na escola pra conhecermos o Programa e vimos que era uma política 

nacional, além do que traria benefícios reais para a escola e particularmente, para as 

crianças. Houve uma aceitação positiva de toda a comunidade escolar, considerando 

os profissionais da escola e os pais. (GESTOR 3, 2013). 



99 
 

 

 

 

O Programa Mais Educação configura-se em uma estratégia do governo federal, de 

indução de uma política de educação integral, tendo por base a oferta de atividades 

diversificadas no contraturno escolar, desenvolvidas tanto no interior escolar, quanto em outros 

espaços educativos, visando à melhoria da educação. 

Conforme se pode observar, no Depoimento 1, da representante da pasta da Educação em 

Natal, não houve alegria e, consequentemente, aceitação de alguns gestores quanto à adesão das 

escolas ao Programa. A justificativa para tal atitude reflete em seu depoimento como uma 

postura natural, comum de se encontrar nas pessoas que se encontram diante de situações novas, 

desconhecidas e desafiadoras. Como representante da educação, ciente dos desconfortos que 

surgem decorrentes de situações novas, a atitude tomada foi a de não permitir que as escolas 

ficassem de fora de uma experiência que acreditava ser positiva. 

Nos Depoimentos 2 e 3 evidenciamos claramente a postura de recusa e de não aceitação 

ao programa, expressos através das falas dos representantes das escolas, em nome também dos 

que fazem a sua instituição. Tais depoimentos trazem nitidamente a compreensão dos gestores 

quanto à imposição da Secretaria na tomada de decisão, que cabia a própria escola aderir ou não 

ao Programa. Os depoimentos transparecem a insatisfação dos gestores, que refletem, 

consequentemente, o pensamento de todos os que fazem parte de sua escola. 

A postura da Secretária, segundo os gestores entrevistados, refletiu uma agressão ao 

princípio de democratização em que vivem as escolas. Contrariamente ao pensamento dos 

gestores, a Secretária se mostrava respaldada, no Plano Municipal de Educação de 2005, que já 

contemplava em seus princípios e metas a ampliação gradativa da jornada escolar na perspectiva 

da educação integral, em toda a sua rede. 

A E.M. São Francisco de Assis (representada nos depoimentos como GESTOR 2), foi a 

única, dentre as 17 selecionadas em 2008, que se posicionou negativamente, frente a SME, em 

não aderir ao Programa, chegando a formalizar sua decisão através de ofício. Contudo, como o 

próprio gestor afirma, foi realizado um movimento de discussão e sensibilização por quem 

estava responsável pelo Programa no Órgão Central, de modo que a escola foi sensibilizada a 

aderir. 

No Depoimento 3, é possível evidenciar que o gestor, embora considere a participação de 

sua escola no Programa como uma imposição da SME, ao final, ameniza seu descontentamento, 

quando diz que decidiu abraçar o Programa, quando começou a conhecê-lo melhor. Esse gestor, 

em 2009, foi um dos que mais apresentou resistência em aderir ao Programa. Nas reuniões para 

estudo, conhecimento e orientações às escolas em relação ao passo a passo da adesão, ele 
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problematizava e recusava-se a aceitar participar da experiência. Foi um grande desafio para a 

equipe do SETI mantê-lo no grupo e nas discussões. Entretanto, com o passar do tempo, tornou- 

se também um grande aliado do grupo de gestores em defesa do Programa, mesmo nos anos 

seguintes. Extremamente presente, buscava, a todo momento, informações acerca do 

funcionamento do Programa, mudando completamente sua postura e seu discurso nas reuniões, 

sendo um grande incentivador e facilitador das ações do Programa dentro da escola. 

Quanto ao Depoimento 4, embora demonstre ser diferente dos demais, o gestor afirma não 

ter encontrado maiores resistências por parte dos profissionais da escola, pois acreditava que 

dispunha de espaços adequados a realização das atividades, cabe ser também analisado a partir 

da seguinte reflexão: os espaços disponíveis não seriam utilizados em sua totalidade pelos alunos 

regularmente matriculados? E após a acomodação das turmas, sobrariam espaços para a 

realização das atividades do Programa? É possível que a escola possuísse a mesma dificuldade 

das demais, estando a diferença na postura, pela ação e pela vontade, especialmente do gestor, 

que acreditava poder fazer a diferença, nesse novo espaço, que era o da escola construída e 

inaugurada nesse ano, tendo em vista, desde a sua criação, ter inicialmente funcionado como um 

anexo, posteriormente como escola, mas sempre dividindo um espaço com uma outra escola. 

Tudo o que foi exposto e analisado até então, torna-se extremamente relevante para que 

possamos compreender como se deu a implementação do Programa na rede municipal de ensino 

de Natal, sendo possível afirmar, que as escolas que aderiram ao Programa em 2008 e 2009, 

especialmente, apresentaram resistência em aderir, principalmente em razão da falta de estrutura 

física adequada e disponível à realização das oficinas a serem ministradas. 

Analisaremos, a partir de outros depoimentos, as maiores dificuldades para que o 

Programa fosse desenvolvido. Faz-se mister considerar a realidade escolar, seu dia a dia, as 

dificuldades, os desafios e os anseios presentes nos depoimentos, para melhor entendermos o 

fundamento das resistências. 

 
Depoimento1 
Consideramos como um grande problema as condições físicas da escola, pois teríamos 

que aumentar o número de alunos por turno, sem que o seu espaço fosse ampliado 

para atender essa nova demanda, visto que as crianças passariam a frequentar as 

oficinas no contraturno. Diante disso, organizamos as turmas do Programa de modo 

que comprometesse o mínimo possível a aulas regulares. A escola não conta com 

nenhuma sala de aula disponível, são 12 turmas por turno em 12 salas de aula; assim, 

a estrutura não oferece as condições ideais para o desenvolvimento de um projeto 

dessa envergadura. Dessa forma, optamos então pelo cadastramento do número 

mínimo de alunos previsto pelo programa - cem alunos, e assim nos organizamos e 

adaptamos nossas atividades às condições existentes para realizarmos um trabalho 

em conformidade com as diretrizes impostas pelo MEC. (GESTOR 1, 2013). 
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Depoimento 2 
O grande desafio é exatamente no momento de articular os espaços. Pra nós esse foi 

o maior degaste, porque tivemos que organizar, ou melhor, reorganizar todo o horário 

e descobrir espaços “ociosos”. Na verdade, especialmente pra mim, o espaço não se 

configurava como um problema, embora, nos momentos de discussão sobre o 

Programa, essa questão inevitavelmente surgisse. Eu até entendia a preocupação dos 

professores, mas acreditava que podíamos conciliar as atividades do turno com as 

atividades do contraturno, em favor da aprendizagem dos nossos alunos, porque o 

Programa era de uma riqueza muito grande: uma proposta pedagógica maravilhosa, 

que possibilitava ao aluno vivenciar coisas que jamais imaginariam conhecer; além 

dos recursos, que fortalecia, não apenas o processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos envolvidos, mas o trabalho da escola como um todo, porque o benefício se 

entendia a todos os alunos. Então a quadra, por exemplo, era dividida ao meio com 

uma rede; as salas de aulas dos professores que planejavam eram utilizadas com as 

oficinas do Programa, as salas de informática, biblioteca, o refeitório e outros 

espaços. (GESTOR 2, 2013). 

 

Depoimento3 
Eu nomearia dois problemas: primeiro, a falta de espaço, porque a escola realmente 

não tinha o espaço que precisaria para realizar o Programa e segundo foi em relação 

aos monitores, a dificuldade de encontrar monitores que tivesse o perfil. Mas dos dois, 

o mais preocupante pra mim foi a falta de espaço. Pra mim era pra ter um espaço só 

do Projeto, mesmo que funcionasse dentro da escola, mas com um espaço próprio, 

porque fica inconveniente administrar esses dois tempos, o tempo do Mais Educação 

e o tempo da Escola. Se faz, mas se faz com muito improviso. Como a escola é pequena 

a gente tinha que se sujeitar a acomodar as várias situações do dia-a-dia. O Projeto 

não tinha espaço, então todo dia era uma situação diferente: hoje tem uma sala 

desocupada, então o Projeto vai pra lá; amanhã essa sala já estava ocupada, mas 

tinha outra vaga, então bota o Projeto pra lá... a quadra hoje não pode ser utilizada 

porque tem aula de educação física com os alunos do turno, então agendava pra o dia 

seguinte. Então essas adaptações que servem como um entrave pra o Projeto. Eu acho 

que as pessoas responsáveis pelo Programa deveriam começar a se preocupar com a 

questão do espaço físico, o Projeto iria cada dia melhorar, porque a proposta é muito 

boa. (GESTOR 3, 2013). 

 

Como é possível observar nos depoimentos acima, a maior dificuldade das escolas em 

aderir ao Programa, baseou-se, sobretudo, na falta de estrutura física das escolas. Portanto, os 

espaços das nossas escolas não comportavam nem mesmo os alunos do turno regular. Muitas 

escolas foram construídas e apresentam uma estrutura física que não deixa a desejar, se 

comparada a muitas escolas privadas. Entretanto, são escolas 22 , de turnos, com demandas 

altíssimas, de modo que os espaços foram construídos para atender a essa realidade. Algumas 

escolas da rede ainda funcionam em prédios locados, adaptados, sem nenhuma estrutura. 

De acordo com o Manual Operacional de Educação Integral (2008), o Programa foi 

idealizado para atender crianças de escolas públicas. O grande desafio é exatamente o trabalho 

em parceria, a [...] tentativa, com bom nível de sistematizações, de aproximar os saberes 

escolares com os da comunidade escolar. (Fischer, 2013, p. 17). Segundo Moll, (2009), 

 

22 Algumas escolas foram construídas em 2006, como é o caso da E.M. Francisca de Oliveira, que aderiu ao 

Programa Mais Educação em 2009, localizada na Região Administrativa Norte, que funcionava em uma casa 

atendendo 142 alunos e passou a atender, aproximadamente, 1200. 
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[...] de nada adiantará esticar a corda do tempo: ela não redimensionará, 

obrigatoriamente esse espaço. E é nesse contexto que a educação integral emerge como 

uma perspectiva capaz de (re)significar os tempos e os espaços escolares. (p.47). 

 

Mesmo havendo no Manual Operacional de Educação Integral (2008), a indicação e a 

sugestão de utilização de espaços da comunidade, traduzidos como espaços parceiros, essa não 

se constituiu em uma realidade para as escolas em análise. Das três escolas, apenas uma, 

representada pelo depoimento 1, conseguiu firmar parceria. 

 
 

Depoimento 1 
[...] não tínhamos espaço disponível pra colocar os alunos no contraturno. Nossas 

salas todas ocupadas. Então, como que a gente vai colocar mais 50 alunos no turno 

se todas as salas estavam ocupadas? Aí, segundo a filosofia do Programa a gente teria 

que procurar espaço na comunidade e esse era o grande ponto que a gente 

questionava. Fomos procurar alguns espaços e foi quando amenizou, porque 

encontramos uma igreja evangélica, em frente à escola, e a gente ficou trabalhando 

mais tranquilo, adaptando a quadra de esporte, utilizando quando tinha planejamento 

dos professores de educação física e no dia que não tinha quadra, a gente ia pra igreja. 

Eram umas salinhas pequenas, mas não havia piso ainda, era no contra piso... não 

estava nem totalmente prontas. Eles aceitaram essa parceria até 2012. Quando mudou 

o pastor, a nova gestão da igreja não aceitou mais a parceria. Aí fomos atrás da 

igreja católica e eles nos cederam o salão paroquial, um salão imenso. É um 

problema, pois as duas turmas realizam atividades nesse espaço. Mas como não tinha 

outro jeito... estamos lá ainda. (COORDENADORA 1, 2013). 

 

Depoimento 2 
Nunca chegamos a pensar na possibilidade de buscar parcerias. Primeiro porque a 

equipe gestora da escola já está na comunidade há bastante tempo e tinha consciência 

de que não havia tantos espaços parceiros. Veja, acredito que até poderíamos ter 

conseguido algumas, mas ai vem o segundo porém: pensar em sair da escola com um 

grupo de crianças, deslocando-as para outro espaço era para nós uma possibilidade 

remota. É muita responsabilidade... não estamos preparados pra isso, ainda. Seria 

necessário um começo, eu sei, mas antes disso, muito teria que ser feito pra nos dar o 

mínimo de segurança. Trabalhar com crianças dentro da escola já não é uma tarefa 

fácil, imagine sair dela, tendo apenas o monitor como responsável! Não, não seria 

viável. (COORDENADORA 2, 2013). 

 

Depoimento 3 
Não temos parcerias. Infelizmente, o bairro em que nossa escola se localiza é bastante 

perigoso e não oferece estrutura de apoio. Nossa escola fica em uma avenida muito 

movimentada. Próximo à escola temos outra escola pública estadual e vizinho temos 

uma igreja que poderia ser um apoio pra algumas das atividades do Programa, no 

entanto, não tem abertura para tal. (COORDENADORA 3, 2013). 

 

Um dos critérios para a escolha dessas escolas (no processo de adesão), além do IDEB, é 

que estejam localizadas em áreas de risco e de vulnerabilidade social. Essa se constitui numa 

questão que merece uma maior atenção e reflexão, porque parece contraditório acreditar que o 

entorno dessas escolas oferecerá alternativas viáveis a se formar parcerias para a realização de 

atividades extraescolares. Ao contrário, são as escolas que adotam essa política, de abertura à 
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comunidade, cedendo seus espaços para a realização de diversas atividades, como torneios, 

campeonatos, feiras de caráter educacional, encontros de jovens, dentre outros, tendo em vista 

serem, muitas vezes, o único ou principal espaço público existente na comunidade. 

As atividades do Programa têm sido realizadas dentro da escola em espaços diversos, 

adaptados, muitas vezes sem a mínima estrutura. 
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Na ESCOLA 1, com exceção das atividades do macrocampo Esporte e Lazer, todas as 

demais eram desenvolvidas no espaço parceiro. De 2008 a 2011 as atividades aconteciam em 

uma igreja evangélica, em duas salas muito pequenas, que ainda estavam em construção na 

época, nem piso existia. 

As oficinas foram selecionadas de acordo com os espaços disponíveis e atividades já 

desenvolvidas na escola. No macrocampo Acompanhamento Pedagógico: Letramento e 

Matemática (havia a obrigatoriedade de cadastrar pelo menos uma oficina desse macrocampo) 

em função da necessidade que os alunos apresentavam nessas áreas do conhecimento; Inclusão 

Digital/Softwares Educativos em virtude da escola possuir um bom laboratório de informática; 

a Horta Escolar tendo em vista a existência de um pequeno terreno na escola, sem uso e no 

macrocampo Esporte e Lazer, as oficinas de dança e tênis de mesa que eram desenvolvidas na 

quadra na escola, nas segundas-feiras, dia de planejamento do educador físico. 

A ESCOLA 2 iniciou suas atividades no programa no ano de 2009, com as oficinas de 

Letramento e Matemática, Xadrez Tradicional, Teatro, Recreação/lazer, Banda Fanfarra, 

Danças, Leitura, Alimentação Saudável e Histórias em Quadrinhos. Todas as oficinas eram 

realizadas dentro da escola: na biblioteca, na sala de artes, no refeitório, na sala de informática 

ou nas salas de aula, na falta de um professor. A quadra foi dividida ao meio para que atender 

as demandas do turno regular e do contraturno. 

Em 2009 o Manual Operacional de Educação Integral ampliava para 10 o número máximo 

de oficinas que cada escola poderia aderir. No ano anterior esse número era 6 e nos anos 

posteriores ao indicado acima, houve uma reformulação no Manual diminuído para 5 oficinas, 

tendo em vista otimizar o planejamento e a participação de todos os alunos cadastrados. 

Nos depoimentos dos alunos, embora felizes por participarem do Programa, deixaram 

claro que gostariam de um espaço só deles, onde se tivesse tudo organizado e ao alcance, para 

facilitar a realização das oficinas. 

Na ESCOLA 3 as oficinas cadastradas foram: Letramento, Matemática, Xadrez 

Tradicional, Radio Escolar, Teatro, Banda Fanfarra, Software Educacional, Horta Escolar e 

Recreação e Lazer. 

Essa escola apresentou grande resistência por parte dos professores titulares, de modo que 

o Programa aconteceu de forma isolada, possuindo um planejamento articulado com as demais 

ações da escola graças a Coordenadora do Programa que sempre insistiu para que fosse uma 

prática comum dentro da escola. 
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Observamos, com base na leitura do Quadro 8, uma continuidade do trabalho durante 

todos os anos, com a realização da maioria das oficinas (cerca de 80%) em todas as escolas. Isso 

demonstra que havia uma preocupação da escola em acomodar as atividades das oficinas 

cadastradas às práticas já existentes no cotidiano escolar, conforme relatado na ESCOLA 1, de 

modo a não mudar ou interferir muito na rotina estabelecida. Contudo, não sabemos até onde 

essa atitude pode ter sido favorável ou significativa: poderá ter sido tão positiva que não houve 

necessidade de mudança; mas, por outro lado, pode ter privado o aluno de conhecer outras 

possibilidades de aprendizagem. Além disso, as oficinas cadastradas, em virtude da forma como 

o programa passou a fazer parte do cotidiano das escolas, não foram selecionadas de acordo com 

a necessidade ou escolha pelos alunos. Acreditamos que ao final de cada ano seja relevante uma 

avaliação para perceber que mudanças são necessárias. Todas as escolas sinalizaram a 

necessidade de espaços para as práticas do Programa. 

Após quase quatro anos da implementação do Programa, podemos perceber que foi 

desprendido, por parte do MEC, grandes esforços para garantir a ampliação da jornada escolar 

nas escolas em todo o Brasil, em detrimento de outras questões de ordem operacional, tão 

necessárias ao desenvolvimento do Programa nas escolas. Os dados do Quadro 14 mostram que 

de 2008 para 2009, o número de escolas participantes aumentou em quase duzentos por cento, 

passando de 1.380 (mil, trezentos e oitenta) escolas para 5.000 (cinco mil), mantendo uma 

proporção semelhante nos anos seguintes. 

 
QUADRO 14 Quantitativos de escolas e de alunos cadastrados no Programa Mais 

Educação 

ANO Nº ESCOLAS Nº ALUNOS 

2008 1.380 386 mil 

2009 5.000 1,5 milhão 

201 10.000 2,3 milhões 

2011 15.000 3.067.644 milhões 

Fonte: MEC/2012. 

 
Nas escolas esse esforço se traduz, com o mesmo propósito, mas em dimensões e 

proporções menores: seja através da mobilização de pessoas para coordenar o Programa, da 

seleção de profissionais para realizar as oficinas, ou da árdua tarefa de conseguir espaços para a 

realização das oficinas. 

O Programa continua sendo desenvolvido nas escolas, que permanecem com as mesmas 

dificuldades, anseios e reinvindicações por espaços melhores, mais adequados; profissionais 
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com formação pra trabalhar com as oficinas e recursos humanos para atender a demanda do 

cotidiano, dentre outras. Entretanto, poderíamos até considerar que “a barreira do espaço físico” 

vem sendo, aparentemente, superada, pois as escolas, uma vez não tendo escolhas, tiveram que 

se organizar da forma como puderam a fim de que o Programa acontecesse nos espaços que 

“não” dispunham. As alternativas de gestão de espaço escolar adotadas nas escolas são 

confirmadas nos depoimentos a seguir: 

 
Depoimento 4 
Hoje os gestores nos procuram pra entrar no Programa Mais Educação, embora com 

a dificuldade do espaço físico, porque eles veem que é uma oportunidade de fazer algo 

diferente pelos alunos. Os gestores estão aproveitando melhor os espaços. Por 

exemplo, espaços na escola que eram tomados pelo mato, hoje são tomados por hortas. 

Temos visto nas escolas, canteiros feitos pelos alunos com garrafas pet. Então as 

escolas começaram a encontrar espaços alternativos, foram percebendo que com toda 

dificuldade era melhor você estar com aqueles alunos ali trabalhando alguma 

atividade, produzindo conhecimento, do que não aceitar porque você não tem espaço. 

Não ter um espaço, antes, significava não ter uma estrutura física, uma sala 

construída, como uma sala de aula, por exemplo. Hoje, os espaços são todos, não 

necessariamente esses com quatro paredes. A noção e o conceito de espaço já foram 

transformados pelas escolas: um quintal ou beco na parte de trás da escola pode ser 

transformado num campo para futsal a lateral pode ser desenvolvida a horta, etc. 

(CHEFE DO SETI, 2013). 

 

De acordo com a representante do SETI, que tem contato direto com os gestores das 

escolas contempladas com o Programa, essa preocupação, embora ainda presente nos discursos, 

não tem se apresentado, atualmente, como empecilho para novas adesões. Gradativamente, 

tomando como referência as experiências das primeiras escolas e os depoimentos de diversos 

atores envolvidos, os gestores e demais profissionais das escolas, têm transformado o uso de 

espaço para atender a necessidade e a demanda do Programa e dos alunos participantes. 

Tendo em vista o Programa Mais Educação configurar-se numa experiência de Educação 

Integral, o nosso segundo eixo de análise, refere-se à concepção que os sujeitos respondentes 

possuem acerca da temática. É nesse sentido que destacamos abaixo alguns trechos das 

entrevistas realizadas. 

 
Depoimento1 
Inicialmente precisamos fazer uma diferença entre Educação Integral, Educação em 

Tempo Integral e Escola em Tempo Integral. São conceitos diferentes. Você pode ter 

o aluno em tempo integral na escola, mas não necessariamente você está trabalhando 

uma educação integral. A educação integral contempla mais do que um tempo maior 

na escola, é um conjunto de ações que precisam ser trabalhadas na perspectiva de 

garantir uma educação integral, uma educação, no meu ponto de vista, holística, de 

preparação do cidadão não para ler e interpretar um texto ou fazer um cálculo, mas, 

considerando os pilares do saber, pra todos aqueles aspectos: saber aprender, a 

conviver, a ser e fazer. (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, 2014). 
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Depoimento 2 
Entendo que a concepção de Educação Integral contempla o ser humano em sua 

totalidade. Um ser humano que não precisa apenas da aula de letramento, matemática 

e outras disciplinas do currículo comum. É um ser humano que tem outras 

inteligências, as múltiplas inteligências e de repente o nosso sistema e a nossa grade 

curricular limita, como se o aluno fosse apenas aquele que tem só a inteligência da 

matemática, a inteligência da língua portuguesa, a inteligência da ciência. É assim 

que se divide a nossa grade curricular e ela limita o ser humano. Ao contrário, ele tem 

diversas possibilidades de conhecimento e de desenvolver esses conhecimentos. 

Acontece que a escola não proporciona essas outras oportunidades. Às vezes você 

pode ter na escola um sujeito que pode ser um grande artista, um grande pintor, um 

grande cantor ou um grande desportista...mas ele limitado aos muros da escola, 

àquela grade curricular... daí vem o Programa com a proposta de ampliação de outras 

atividades nos diversos campos do conhecimento, como uma proposta de Educação 

Integral de ver o sujeito cognitivo, afetivo, psicomotor, dentro da amplitude do sujeito. 

(CHEFE DO SETI/ SME, 2013). 

 

Depoimentos 3 e 4 e 5 
Hoje nós vemos o Programa com outros olhos. A educação integral como o próprio 

nome diz ela é integral, total, engloba todas as áreas do conhecimento...é a educação 

que não está pautada apenas no cognitivo, mas também nas outras habilidades 

conceituais, atitudinais e formativas do ser humano. Educar integralmente é 

considerar o ser humano holístico, como um todo, ou seja, uma educação que 

contemple ou que se preocupe com o indivíduo em sua totalidade. (GESTOR 1, 2013). 

 
Conceito de Educação Integral. Essa é uma parte bonita do Programa. Na sala de 

aula os professores se preocupam mais com a questão cognitiva. A educação integral 

tem a preocupação com as questões sociais, com as questões psicológicas, com toda 

a formação do ser humano. É uma educação que pensa a criança como um ser total, 

onde todas as dimensões se relacionam e contribuem para o desenvolvimento do ser. 

(COORDENADORA 1, 2013). 

 
Eu acho que a Educação Integral abarca a pessoa toda. Não dá pra pensar só no que 

ela aprende como sendo o mais importante, porque o corpo faz parte dela, do que ela 

aprende, né? Assim.. se ela tiver cansada com certeza não vai aprender da mesma 

forma. Então acho que tudo contribui para a educação integral da criança. 

(MONITORA 1, 2013). 

 

Depoimentos 6,7 e 8 
Partindo da minha vivência, entendo por Educação integral a possibilidade de a 

criança ter um tempo maior na escola, de ter a possibilidade de vivenciar outras 

atividades, desenvolvendo outras habilidades que não sejam ou que não estejam 

relacionadas apenas ao cognitivo... Então trabalhar o aspecto lúdico, trabalhar com 

a música, com textos lúdicos, com a canção, com a poesia. (GESTOR 2, 2013). 

 
A Concepção de Educação Integral é uma concepção de educação que perpassa por 

todos os aspectos e dimensões do ser humano. Entendo que é algo muito amplo, muito 

maior. A Educação Integral contempla a educação em tempo integral, que ao meu ver, 

se traduz na ampliação da jornada, ou seja, no aumento da carga horária do aluno. 

(COORDENADORA 2, 2013). 

 
Educação Integral não significa só aumento de tempo da criança na escola não. O que 

vai adiantar ela passar o dia na escola e não ter qualidade no que ela faz? Eu acho 

que educação integral é bem maior, engloba tudo, todos os tipos de educação e é 

diferente da educação tradicional que se preocupa só com o cognitivo do aluno. 

(MONITORA 2, 2013). 
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Depoimento 9, 10 e 11 
Educação Integral. Próprio nome já diz tudo: integral, total. Trabalha a criança toda. 

A educação em tempo integral também já fala. Tem a ver com tempo mesmo, no caso 

o Programa Mais Educação faz essa ampliação no tempo e procura desenvolver a 

educação integral em tempo integral. (GESTOR 3, 2013). 

 
Na minha concepção, Educação Integral é uma educação voltada para um ser 

completo, um ser holístico, que perpassa pelo cognitivo, físico, social, afetivo. 

(COORDENADORA 3, 2013). 

 
Educação Integral no caso é aquela em que a criança tem toda aquela estrutura de 

passar o dia na escola. A criança teria a educação mais detalhada, de todas as 

disciplinas, toda orientação pedagógica, não só em português, como em matemática, 

como em tudo...e as outras oficinas como dança, seria mais uma parte de diversão pra 

eles, seria toda a orientação que eles não têm no decorrer da sala de aula no período 

em que que eles estejam estudando. Muitos falam que eu despertei neles uma vontade, 

um sonho, uma necessidade de aprender que não existia. Eu tento mostrar pra eles 

que dentro da dança também tem a matemática, porque você precisa contar os tempos, 

por exemplo; tem o português, porque você precisa ler. Porque a dança não é só o 

movimento, tem a teoria também. (MONITORA DE DANÇA, 2013). 

 

Esse item merece destaque em nossa análise, porque acreditamos que se torna 

imprescindível o conhecimento, sobretudo em relação ao que nos propomos fazer. Nos 

depoimentos acima percebemos que a maioria dos responsáveis pelo Programa, no âmbito da 

SME (Secretária de Educação e Chefe do SETI), bem como nas escolas (especialmente gestores 

e coordenadores), possuem uma concepção de Educação Integral condizente com a discussão 

que hora se apresenta no cenário da educação brasileira e defendida pelo Programa. 

Acreditamos que essa compreensão justifica-se, inicialmente, pelo fato de que havia no 

município, anterior a implementação do Programa, a vontade de um trabalho na perspectiva da 

educação integral, expresso no Plano Municipal de Educação em 2005; bem como a iniciativa 

de levar adiante esse propósito, com a criação de uma comissão responsável pelo estudo e 

elaboração de uma proposta de educação integral para o município, conforme já ressaltado 

anteriormente, culminado, em 2007, com a criação do SETI. 

Nos anos de 2006 e 2007 muito se discutiu sobre Educação Integral na rede municipal de 

ensino, em razão da perspectiva de se implantar uma experiência piloto, a partir da elaboração 

da proposta de educação integral para o município. Foram realizados dois Seminários com 

representantes do MEC e do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 

Comunitária (CENPEC), no intuito de fomentar a discussão acerca da educação integral e 

sensibilizar os profissionais da educação para a importância do tema. Portanto, quando o 

Programa chegou à rede municipal, já havia uma discussão e uma compreensão sobre a temática. 

É certo que em alguns dos depoimentos acima percebemos a fragilidade no tocante a 

concepção de educação integral, que alguns dos envolvidos no Programa “não a possuem”, o 
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que nos permite afirmar que se faz necessário um trabalho de formação mais sistemático e 

significativo, em articulação com as práticas cotidianas, possibilitando a reflexão e as relações 

entre a teoria e a prática. As principais lacunas encontram-se exatamente na concepção expressa 

pelos agentes que, em alguns casos, não possuem formação sequer em relação à oficina que 

ministram. 

A pesquisa revelou que essa compreensão de certo modo pouco fundamentada no que se 

refere ao conceito de Educação Integral, especialmente dos monitores, pode ser reflexo da 

maneira como chegam à escola e do pouco tempo em que permanecem desenvolvendo as 

atividades. Parece não haver tempo para conhecer o programa, discutir sobre a sua essência, que 

é a educação integral. 

É importante ressaltar que a falta de conhecimento sobre o significado da Educação 

Integral, pode acarretar compreensões, posturas e atitudes diferentes por parte dos monitores 

que ficam a maior parte do tempo com o aluno. 

O relato da monitora de dança (Depoimento 11) traduz não apenas conflito de ideias, mas 

também insegurança no seu papel. Se a monitora percebe a oficina de dança como diversão, que 

valores e aprendizagens estará construindo com seus alunos? Em sua entrevista percebemos 

muita contrariedade, inclusive em relação a esse depoimento acima especificado, quando 

acredita que mesmo sendo monitora de dança, não valorizada pelo corpo docente da escola, 

contribui para a formação dos seus alunos. 

É preciso atenção para que a falta de informações ou insegurança em relação ao Programa, 

especialmente no tocante a sua concepção, não gere a compreensão de que é um programa que 

apenas desenvolve atividades diversificadas para alunos carentes. 

Esses e outros aspectos que caracterizam o Programa Mais Educação no município de 

Natal, especialmente nas escolas campo de pesquisa, constituem, fundamentalmente, o objeto 

de estudo desse trabalho. 

Nessa perspectiva, passamos a análise de mais um eixo, referente a articulação das ações 

do Programa, com o Projeto Político Pedagógico das escolas. 

De acordo com o Passo-a-passo do Programa Mais Educação, (2011, p. 24) as ações do 

Programa deverão estar contempladas no PPP das escolas. O PPP deverá ser construído ou 

reformulado a partir das experiências vivenciadas em cada escola, não ficando restrito ao que 

acontece dentro das salas de aulas, nem aos conteúdos ministrados. 

Tendo em vista as mudanças sociais em curso e a diversidade de saberes e de experiências 

presentes no contexto escolar, torna-se necessária a articulação dos conhecimentos e das 
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diferentes formas de expressão, objetivando uma mudança qualitativa do espaço escolar; bem 

como da produção do conhecimento pelos alunos. 

 
Depoimento 1 
Desde o início que a coordenação desse Programa se dá de forma coletiva. Foi uma 

coisa que eu solicitei da gestora, tendo em vista não ter ninguém que assumisse esse 

cargo, na época. Eu era inspetora e era regente de laboratório e além disso eu era a 

tesoureira da unidade escolar. Então eu já tomava conta mesmo dessa parte de 

compras, eu estaria envolvida da mesma forma com o Programa. Mas ai eu disse que 

os coordenadores pedagógicos teriam que assumir essa função junto comigo. Eu 

ficaria com a parte administrativa e ajudando também na parte pedagógica. Então 

essa articulação entre as atividades da escola normal e as do Programa realmente 

acontece, porque são os mesmos coordenadores que planejam com os professores, 

planejam com os monitores, e em alguns planejamentos acontece de estar todo mundo 

junto. A preocupação sempre foi de colocar as atividades do Programa de acordo com 

o que estava posto no PPP. Todos os projetos realizados são contemplados lá e se 

busca essa articulação. Por exemplo: a escola tem um projeto de musicalização e 

sempre precisa de alguém que toque violão. Então pensamos em uma atividade do 

Programa que viesse a somar com esse outro Projeto e todo mundo ganha com isso. 

(COORDENADORA 1, 2013). 

 

Analisando o PPP da escola 1, é perceptível a organização, o envolvimento de toda a 

comunidade escolar e o compromisso em fazer valer o que está posto no PPP, que é atualizado 

durante todo o ano em função de qualquer mudança ou demanda existente. O que mais se 

destacou foi a unidade entre os depoimentos coletados. Dava pra sentir a seriedade, o 

comprometimento, a disponibilidade, a vontade de fazer para transformar, a dedicação de todos 

os que fazem a comunidade escolar em prol da melhoria da educação de seus alunos. E isso se 

percebe na fala dos gestores escolares, conforme trecho abaixo: 

 
Depoimento 2 
A gente tem um trabalho muito sério aqui na escola, a gente desenvolve o trabalho 
com muita seriedade, com compromisso, responsabilidade a organização. A gente está 
sempre levantando os nossos pontos fracos e trabalhando em cima dessas fraquezas. 
No próprio PDE da escola, a gente reúne todos os segmentos da escola pra trabalhar 
os nossos pontos fracos e realçar os nossos pontos fortes. Essa forma de trabalho é o 
que temos de mais especial, é o que nos torna fortes, uma verdadeira equipe. 
(GESTOR, 1, 2013). 

 

O trabalho nessa escola tem certas particularidades: existe uma coordenadora do Programa 

Mais Educação formalmente falando, cujo nome consta nos planos consolidados da escola, 

anualmente quando renova sua adesão. Contudo, na prática, e sendo um pedido da própria 

coordenadora, que também é responsável por toda a parte administrativa da escola, o Programa 

é coordenado também pelas coordenadoras pedagógicas do turno, conferindo um caráter de 
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coesão e articulação entre as práticas que ocorrem no currículo formal e as decorrentes dos 

Programas e Projetos desenvolvidos. 

A gestão não é formada apenas pela diretora e vice, pois os coordenadores também fazem 

parte e sua voz tem peso nas decisões. Segundo a coordenadora ainda há professor que nunca 

aceitou o Programa, que discrimina os monitores e até o seu próprio aluno quando ele está 

fazendo parte das oficinas no contraturno, como se fossem duas pessoas. Entretanto, 

gradativamente, “[...] eles (os professores) tem percebido o valor do Programa, não isolado, 

sozinho, mas no conjunto, somando as forças de todos aqueles que acreditam que podem fazer 

a diferença”. (COORDENADORA 1, 2013). 

A experiência da Escola 2, foi também de grande valia para esse trabalho. 

 
 

Depoimento3 
Na época da adesão da escola ao Programa, estávamos elaborando nosso PPP. 

Entendíamos a necessidade da articulação das ações do programa com as ações do 

currículo formal. O Programa foi incorporado às atividades pedagógicas da escola a 

partir de 2009 e em 2010 veio a se consolidar como um importante programa no 

fortalecimento dos projetos e atividades de reforço ao ensino aprendizagem. 

(GESTOR 2, 2013). 

 

O Programa Mais Educação passou a fazer parte do cotidiano e das ações dessa escola 

numa excelente oportunidade, quando a comunidade estava realizada com a escola nova, o 

material novo, parte da equipe também nova, juntamente com o sonho de fazer diferente, fazer 

melhor num espaço agora destinado apenas as ações deles e dos seus alunos. 

Analisando o PPP da escola 2 é possível identificar o esforço desprendido pela equipe 

gestora em contemplar no documento as ações do Programa, no ano de implementação, em 

2009. Observamos, inicialmente, apenas uma pequena menção ao Programa, não constando em 

nenhuma parte do documento, detalhamento quanto às ações e a forma de articulação com as 

demais ações da escola. 

Contudo, tivemos acesso às reformulações e ampliações realizadas no PPP, até o de 2012, 

data da última atualização. A cada ano, as informações relativas ao Programa foram sendo mais 

e mais detalhadas, percebendo-se uma articulação entre as falas dos responsáveis pelo Programa, 

expressas nos depoimentos e o que foi elaborado pela comunidade escolar. 

De acordo com a Coordenadora dessa escola, as ações do Programa sempre foram 

realizadas em associação com as atividades do professor de sala de aula. Entretanto, essa 

articulação passou a ser melhor evidenciada e de forma mais significativa, quando os professores 
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começaram a perceber mudanças na aprendizagem dos alunos, principalmente as de ordem 

cognitiva. 

 
Depoimento 4 
Quando os professores começaram a ver os resultados dentro da sala de aula, 

mostraram-se mais abertos ao Programa e até aos monitores das oficinas. Eu 

planejava com o professor da oficina de letramento, ou com o monitor da oficina de 

matemática, junto com o professor da sala de aula. Quando não dava pra sentar junto, 

eu fazia o contato, eu era o elo. No dia do planejamento do professor eles me falavam 

o que estava trabalhando e pedia ajuda e reforço em determinados conteúdo. A gente 

trabalhava junto, vendo as dificuldades das crianças e trazendo o conteúdo para as 

oficinas pra ajudar. (COORDENADORA 2, 2013). 

 

No depoimento a seguir observamos uma realidade semelhante. De acordo com o 

depoimento da Coordenadora 3, na época da implementação do Programa a escola possuía o 

PPP, mas apenas em 2012 foi realizada uma atualização, sendo possível inserir o Programa. 

Durante os anos de 2008 a 2011 ela se baseava nos objetivos do PPP de sua escola para nortear 

as ações a serem desenvolvidas nas oficinas. 

 
Depoimento 5 
O Programa Mais Educação foi inserido o ano passado no PPP da escola, mas mesmo 

antes disso, eu já apresentava para os monitores a missão e os objetivos contemplados 

nele, para que toda a proposta de atividade realizada fosse articulada com o mesmo. 

(COORDENADORA 3, 2013). 

 

Compreendemos que em função da forma como o Programa passa a fazer parte do 

cotidiano das escolas, não houve tempo hábil para reflexão e conhecimento aprofundado sobre 

sua proposta e suas ações, afim se inseri-lo no PPP das escolas. Mas, considerando que o PPP 

se constitui em uma ferramenta de planejamento e avaliação, que contém dados relevantes 

referentes a escola, aos caminhos que deseja trilhar, aos valores que a comunidade escolar 

defende, as metas a serem alcançadas em prol da aprendizagem dos alunos, entre outros; 

necessita ser atualizado sempre que a equipe perceber que os princípios, metas ou objetivos 

escolhidos já não correspondem aos ideais da escola ou que necessitam serem ampliados para 

abranger novos desafios. Torna-se, portanto, difícil imaginar o desenvolvimento de um trabalho 

sem essa articulação tão rica e tão essencial. 

Em função da não aceitação dos professores em relação ao próprio funcionamento do 

Programa e ao trabalho dos monitores, a gestão não conseguiu promover o espaço necessário às 

trocas, socialização e ajuda mútua entre esses profissionais, de modo que o Programa, como 
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bem afirma o Gestor 3, acontecia de modo isolado dentro da escola, com os próprios alunos, que 

também participavam das oficinas oferecidas. 

Segundo o Gestor 3, a coordenadora deu vida ao Programa. Havia grande empenho e 

comprometimento por parte dela, que ficava o dia inteiro na escola e era, portanto, responsável 

em grande parte pelo seu sucesso. Mas, ainda segundo depoimento do Gestor 3, faltou o corpo 

docente abraçar a causa. 

 
Depoimento 6 
A gente administrou o Programa isoladamente. As decisões e as questões de ordem 

pedagógica eram trazidas para o grande grupo, entre os colegas, nos momentos de 

estudo e planejamento. Agora, juntar coordenador pedagógico do turno, com os 

professores e com e monitores, realmente nunca houve isso. Aconteciam encontros 

entre a coordenadora do Programa e os coordenadores da escola para tomarem 

algumas diretrizes. O Programa, no geral, podemos contar como um grande sucesso, 

mas principalmente graças a coordenadora que realmente foi quem deu vida ao 

projeto. Ela sim tinha garra, determinação, nunca se cansou de lutar para que os 

professores aceitassem e respeitassem o Programa. Ela dava tudo por esse Programa. 

(GESTOR 3, 2013). 

 

 

Em sendo uma experiência que já não é tão nova, que já teve um tempo para estudo, 

socialização e aceitação, se faz necessário que sejam avaliadas as formas de organização e de 

planejamento da escola, a fim de que todos possam repensar a sua função nesse espaço 

educativo, sendo coo-responsáveis pelos avanços ou não relacionados ao desempenho de seus 

alunos. 

Toda essa discussão nos remete ao nosso último ponto de análise, que se refere a 

contribuição do Programa para a melhoria da aprendizagem dos seus alunos. Não que essa 

questão esteja desvinculada de todas as outras abordadas e já discutidas, ao contrário, a discussão 

é uma só. Elas trazem indícios, resultados, respostas, sucessos, realizações, indagações e porque 

não dizer, dúvidas em relação a real contribuição do Programa, desde o ano de implementação 

na rede municipal em 2008, até 2011, recorte do nosso estudo. 

Numa análise mais geral, conforme se pode evidenciar em todos os depoimentos, há um 

consenso no que se refere à contribuição do Programa Mais Educação em relação à melhoria da 

aprendizagem dos alunos participantes. 

Os depoimentos foram organizados em blocos, agrupados por escola, a fim de 

conseguirmos perceber a unidade ou não em relação ao trabalho e aos resultados apresentados. 

Foram contemplados os relatos de todos os sujeitos envolvidos na pesquisa, totalizando 15 

depoimentos: 3 gestores, 3 coordenadores, 3 monitores e 6 alunos. Cada bloco traz 6 (seis) 

depoimentos, referentes ao Gestor, Coordenadora, Monitora e Alunos). 
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Foi dado um destaque especial aos depoimentos dos alunos, pois entendemos que trarão 

grandiosas informações e reflexões acerca da contribuição do Programa Mais Educação em suas 

vidas. Nas entrevistas foi possível conhecer um pouco da dinâmica de cada escola, no tocante a 

forma de organização e desenvolvimento das atividades e de parceria existente entre os 

responsáveis pelo Programa. 

É importante ressaltar nessa discussão que o aumento da jornada escolar proposto pelo 

Programa Mais Educação, caracterizado pelo MEC como uma experiência de educação integral, 

não objetiva apenas ajudar nas dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelas crianças. 

A ampliação da jornada escolar implica, entre outras coisas, fomentar e favorecer aos que 

fazem a escola, uma reflexão sobre sua prática e seu fazer pedagógicos, sobre sua organização 

curricular e sobre a permanência do aluno na escola. É inegável que atrelado a todas essas 

constatações, a estrutura da escola precisa de transformações e de adaptações. Para fazer 

educação integral, não basta apenas acreditar, ter compromisso e atitude; implica, ainda, um 

novo olhar sobre o PPP, adequação da infraestrutura, sobre os recursos humanos e os meios para 

o seu desenvolvimento. Pensar sobre tudo isso é parte da análise sobre a contribuição do 

Programa Mais Educação nas escolas campo de pesquisa. 

 

BLOCO I – Escola 1  
O Nosso IDEB teve um salto qualitativo. Agora, aqui a gente tem um trabalho sério. 

A gente senta para falar sobre as conquistas, mas também do que não deu certo. A 

equipe é séria e comprometida com a educação. Acredito que o Mais Educação veio 

somar a todas as nossas vivências. É preciso reconhecer que o Programa tem uma 

filosofia linda de vida, de conhecimento, de vivência e de mundo. A gente percebe o 

que era a escola antes e a escola depois do Mais Educação. Eu mesma penso, meu 

Deus, qual era minha visão sobre o Mais Educação e o que ele de fato é e representa 

dentro da nossa escola. Então nós temos um divisor de águas. Ele tem contribuído 

para a formação e desenvolvimento dos nossos alunos. São muitas habilidades, muitas 

atitudes, e a gente tem esses resultados até mesmo nos depoimentos dos professores 

de sala de aula, o quanto os alunos que participam, tem avançado mais em sua 

aprendizagem. Tem exceções também. Tem aquelas crianças, que por razões 

neurológicas, por exemplo, nunca vai atingir um resultado tão bom para algumas 

pessoas, mais ainda assim ele terá. O planejamento acontece, as formações, os 

estudos...então AQUI ACONTECE DE FATO O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. 

Esse trabalho sistematizado, orientado, pautado também nas orientações dos 

professores de sala de aula, com certeza contribuiu nesse aumento do IDEB, 

juntamente com os outros Programas e projetos realizados e com o trabalho do 

professor. Junto a tudo isso o compromisso de cada um e a meta traçada pra ser 

alcançada, juntos. (GESTOR 1, 2013) 

 
O resultado acontece, é real e a gente vê. Do mesmo jeito que o professor de sala 

avalia, o monitor também faz as avaliações diagnósticas e periodicamente eles fazem 

e discutem nos planejamentos pra ver o avanço de determinados alunos. O sucesso no 

IDEB é mérito do Programa Mais Educação? Também, porque tudo que fazemos é 

sério, com compromisso e em articulação ao que nos propomos no PPP. Mas não é só 

o Mais Educação responsável pela melhoria do IDEB, mas a sala de aula tem a sua 

contribuição também. A gente tem a preocupação de que em todo o trabalho realizado 
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na escola, não apenas em português, por exemplo, tenha a leitura e a escrita. Não 

pode ser só a capoeira, por exemplo, só a prática. Eles precisam estudar a origem e 

outras coisas referente. (COORDENADORA 1, 2013). 

 
Eu já participei como monitora em outras escolas antes de vir pra cá. Realmente a 

forma de ver a educação é muito importante. Aqui as coisas acontecem diferente. É 

claro que tem muito professor que não quer saber de jeito nenhum do Programa, mas 

o trabalho é realizado junto, em sintonia. O Programa é muito, muito, muito 

importante, principalmente para as crianças. Tenho certeza que muito já contribui 

para o desenvolvimento deles. Agente percebe a mudança, todo mundo percebe, 

principalmente no comportamento e nas atitudes deles. (MONITORA 1, 2013). 

 

Ao reler os depoimentos, agora nessa fase de análise, nos recordamos da intensidade com 

que aconteceram. A forma de organização e de gestão do Programa Mais Educação nessa escola, 

bem como as ações realizadas no cotidiano, sempre se constituíram, para nós, do SETI, como 

referência de qualidade. 

A resistência, inicialmente apresentada pela escola quanto a adesão ao Programa, reflete 

a preocupação e a seriedade com que a equipe gestora vê e faz a educação. Como relatado 

anteriormente pela gestora e pela coordenadora, o trabalho é realizado com seriedade e 

compromisso. Em virtude desse pensamento é que, mesmo diante da “falta de escolha quanto a 

participar ou não do Programa”, a escola decide abraça-lo integrando-o ao seu PPP e envolvendo 

toda a comunidade a fim de torna-lo parte da escola e de cada um que a faz. 

Portanto, os depoimentos retratam essa unidade no pensamento e nas ações, de modo a 

apresentar resultados significativos, expressos também no IDEB da escola. 

Contudo, há que se evidenciar que o Programa Mais Educação é parte de uma conjunto 

de ações e de atitudes que colaboram para o resultado. É inegável, na fala dos gestores, o peso 

que o Programa tem, na medida em que acreditam ser um divisor de águas, ou seja, que é 

possível evidenciar alguns resultados, tendo como referência as ações e os resultados antes e 

depois da implementação do Programa na escola, expressos, em termos quantitativos, 

principalmente no IDEB dos ano de 2009 e 2011: 3.9 e 5.0, respectivamente. 

Segue, abaixo, parte do depoimento de dois alunos, sobre a contribuição do Programa 

para sua aprendizagem e para a sua vida. 

 
Eu fiquei sabendo do Programa através de um papelzinho que a escola mandou pra 

mãe da gente, dizendo que a gente tinha sido selecionado pra participar de um 

Programa, porque a gente apresentava algumas dificuldades. Eu já participo tem dois 

anos. Eu tinha dificuldade nas perguntas, não entendia muito o que os professores 

perguntava. Hoje eu já estou bem melhor, já entendo mais a compreensão do que eu 

leio. Eu ainda vou melhorar mais. Eu antes tinha até vergonha de falar ou de ler, 

porque eu não entendia o que eu lia. Agora não, estou mais a vontade, mais solto. 

(ALUNO DO 5º ANO). 
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Eu acho que o Programa é muito importante, porque a gente aprende muita coisa que 

antes a gente não tinha. Eu nunca tive a chance de aprender xadrez, de fazer um curso 

de dança. Então, ao invés da gente tá em casa, sem fazer nada, eu prefiro tá aqui, 

porque eu fico fazendo coisas diferentes, legais. Eu gosto mais porque no Mais a gente 

tem mais jogos e brincadeiras que na sala de aula não tem muito. (ALUNA DO 5º 

ANO). 

 

BLOCO II - Escola 2  
Uma das metas da nossa escola sempre foi elevar o IDEB. A gente sempre se 

perguntava o que podíamos fazer quais eram as nossas grandes metas, então o 

Programa entra como um aliado nesse sentido. [...] nós avançamos num debate de 

que o aluno não é propriedade ou exclusividade de um professor, mas que ele era 

aluno da escola e nós íamos fazer o possível, e até o impossível muitas vezes, para 

atendê-lo com qualidade, sempre pensando na sua aprendizagem. A melhoria do 

IDEB na nossa escola foi bastante significativa. Passamos de 3,4 para 5,3. Sabemos 

que são vários os aspetos e as ações que contribuíram, mas acreditamos que o 

Programa Mais Educação tem a sua parcela de contribuição. (GESTOR 2, 2013) 

 
Com certeza o Programa Mais Educação tem a sua parcela de contribuição. Muitas 

crianças aprenderam a ler e a escrever nas oficinas de letramento, e não significa 

dizer com isso que o professor de sala não era bom, mas o olhar e o atendimento era 

outro, a forma lúdica de trabalhar favoreceu em muito essas aprendizagens. A gente 

escutava muito o aluno e eles pediam mesmo atividades diferentes das que eles tinham 

em sala de aula. Então procurávamos fazer algo que realmente despertasse e 

motivasse a curiosidade e a vontade de aprender. O próprio professor dava 

depoimentos de que o Programa tinha muito a somar. (COORDENADORA 2, 2013). 

 
Eu sempre fui apaixonada por esse Programa. Aqui na escola ainda existem 

professores que a gente percebe que não gosta do Programa, que reclama do barulho 

e das crianças. Mas muitos têm percebido os avanços. Primeira coisa que a gente 

percebe logo é no comportamento. Eles passam a agir de forma mais responsável e 

até com os amigos, passam a agir de forma mais amiga, respeitando mais. Todo 

mundo pensa que a oficina de letramento é mais chata, mas não é não. Eles realmente 

aprendem a ler, escrever e entender melhor os textos. (MONITORA 2, 2013). 

 

Também nesses depoimentos fica claro que os responsáveis pela condução do Programa, 

bem como por quem está diretamente em atuação com o aluno, o monitor, compreende que o 

Programa tem trazido resultados para a aprendizagem dos alunos. 

Nesse momento, recordamos o quão marcante foram os depoimentos dessa escola, 

especialmente o do Gestor e o do Coordenador. Durante toda a entrevista, utilizamos o bloco de 

anotações a fim de registrar, também através da escrita, os sentimentos expressados durante os 

relatos: Emoção! Empolgação! Felicidade! Saudade! Segurança! Foram alguns dos sentimentos 

que presenciamos. Foram relatos marcantes, relatos vivos de memórias que marcaram! O 

sentimento foi o de vivenciar a experiência através dos olhos e das emoções, tamanha era a 

riqueza de detalhes. Houve uma total harmonia no pensamento do gestor e do coordenador, 

reafirmando ainda mais a certeza de um trabalho articulado e em parceria, identificado muito 

anterior a essa pesquisa, nos momentos de estudo e de socialização das experiências vividas no 

Programa pelas escolas, nos relatórios e reuniões de ordem administrativa. Foram as duas 
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entrevistas que tiveram um maior tempo de duração e muitas das questões foram sendo 

contempladas sem que fossem feitas pela pesquisadora. Foram relatos longos e ricos em 

detalhes. Havia muito mais do que estava sendo contemplado nesse estudo. 

Para essa análise, vale destacar que essa escola, em relação a todas as outras que aderiram 

ao Programa em 2008 e em 200923 obteve um salto qualitativo em seu IDEB, conforme relato 

do gestor, passando de 3,4 em 2005 para 5,3 em 2011. Esse dado nos mostra que o IDEB foi 

superado em muito quanto à meta prevista para o período, que era equivalente a 4.5. 

Nos relatos obtidos através da entrevista, pudemos coletar informações valiosas que 

trazem dados para uma análise mais aprofundada acerca dos aspectos e ações responsáveis pela 

elevação do IDEB nessa escola. 

O Programa Mais Educação, como bem definido nos relatos se configura como uma das 

ações responsáveis, mas não pode ser considerada sozinha, principalmente quando cruzamos os 

dados relacionados ao processo de implementação e de condução das atividades do Programa, 

com as realizadas pela escola, além é claro do fato de que, para a equipe gestora, a história da 

escola, já reconhecida na comunidade, se firmava ainda mais a partir do momento que a 

comunidade realizou o sonho de ter um espaço próprio para a realização de suas atividades. 

De acordo com o Gestor 2, a escola já existia desde o ano de 1967, funcionando como 

anexo de uma outra escola. Durante o período de 1978 a 2007 funcionou em um único turno, 

como uma escola independente, contudo, dividindo o mesmo prédio com a escola a qual era 

parte. Somente em 2008, com a entrega de um prédio novo, a escola começou a ter uma dinâmica 

de funcionamento diferente, passando atuar nos dois turnos, apenas com Educação Infantil e os 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esse novo prédio trouxe alma nova para a escola, 

conforme se percebe no trecho seguinte: 

 
Na verdade eu digo assim: em 2009 nós tínhamos espaço adequado, nós tínhamos uma 

equipe que estava se fortalecendo, uma equipe toda nova, o prédio novo, num espaço 

que era de fato só nosso! A escola que só funcionava em um turno no ano de 2008, ela 

funcionava dentro de outro prédio, de outra escola, ela passou a funcionar em dois 

turnos. Naquele momento nós só tínhamos da Educação Infantil e do 1 ao 5 ano. Isso 

também foi um aspecto positivo, a gente só tinha crianças né? Tínhamos um ou dois 

adolescentes fora de faixa, então era um olhar voltado pra criança e esse trabalho foi 

se concretizando e se desenvolvendo ao longo de 2009. Em 2010 fortalecemos mais 

ainda porque nós compreendemos que o projeto...o Programa ele precisava fazer 

parte mais do envolvimento pedagógico dos professores. Então em 2009 nós já 

avançamos pra que os professores nos seus planejamentos pudessem fazer essa 

interface com os nossos monitores, que colocasse para os coordenadores quais eram 

as grandes dificuldades dos alunos para que de tarde a gente pudesse estar fazer ou 

um reforço ou um trabalho. Quer dizer, a gente começou a fazer essa interface entre 
 

23 Ver TABELA 3 IDEB das Escolas Municipais de Natal/RN, participantes do Programa Mais Educação em 
2008/2009 - Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 
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o coordenador do Mais educação com os professores, o coordenador da escola e os 

monitores. (GESTOR 2, 2013). 

 

Para complementar a análise, o depoimento de dois alunos entrevistados: 

 
 

Eu participo do Programa Mais educação desde o 3º ano. A coordenadora passou em 

todas as salas falando sobre o Programa, aí eu pedi pra minha tia e ela me inscreveu. 

Eu não sabia nem o que era o Programa, mas minha tia falou que era algumas coisas 

de reforço, aí então eu falei que queria entrar porque eu não era muito boa em 

algumas matérias. 

 
Minha maior dificuldade era em matemática, mas eu já melhorei muito, minha 

professora já me disse. Até a minha leitura também tá melhor, porque a monitora de 

letramento trabalha muito com texto e passa muita coisa pra gente ler e eu estou 

melhorando cada vez mais. 

 
O Programa me ajudou muito. Assim: cada professora, cada uma tem uma coisa, eu 

aprendi música, mais atividades de educação física que nunca tinha ouvido falar, a 

entender a matemática, que não é só conta e ler melhor. Eu já consigo fazer contas de 

cabeça. A minha tia ficou muito surpresa outro dia no supermercado, quando eu fui 

com ela e fiz uma conta de cabeça pra ver se o dinheiro que ela tinha dava pra comprar 

as coisas que ela queria. Aí agora, ela já viu que eu sei e como ela não sabe ler, leio 

muito pra ela, até uma carta da filha dela que mandou pra ela a muito tempo e ela 

nunca leu. Ela até chorou! 

 
A oficina que eu mais gosto é a de música. A oficina de letramento é boa também, a 

gente faz um monte de atividades legais, mas eu prefiro a de música, porque eu nunca 

tinha estudado. 

Eu não mudaria nada no Programa, mas se tivesse que mudar alguma oficina eu não 

mudaria a de música. Ela é a melhor pra mim. (ALUNA do 5º ANO). 

 
Eu entrei no programa já vai fazer uns três anos. Primeiro eu não queria participar, 

queria só ficar em casa. Minha irmã entrou primeiro e minha mãe foi atrás de uma 

vaga pra mim. Mas a minha irmã tinha mais dificuldade do que eu. Eu era bom em 

matemática, sempre acertei fazer as continhas, só na divisão que eu ainda tenho 

dificuldade. Eu não consigo entender mesmo, mas eu vou conseguir ainda. Agora eu 

não sabia ler direito e no Mais eu aprendi a ler bem rápido, porque eu lia assim, por 

exemplo: a me nina foi p...para...era assim e hoje eu leio bem rápido. Eu gosto muito 

de letramento, porque foi que eu aprendi a ler mesmo, de verdade. (ALUNO do 4º 

ANO) 

 

Esses depoimentos são especiais para a análise desse ponto, pois eles traduzem, para os 

maiores interessados a quem se destina o Programa, a marca de sua contribuição na vida escolar 

e em especial na vida cotidiana de cada um deles. 

 
BLOCO III – Escola 3 

 
É inegável a contribuição do Programa Mais Educação, tanto em relação aos 

conteúdos, como em relação às atitudes. A conduta do aluno é trabalhada, ele se 

comporta na escola de modo mais adequado e eles se mostram mais confiantes e 

abertos a novos conhecimentos e conteúdos. Você vê, você percebe a diferença entre 

um aluno que participa do projeto, de um que não participa, principalmente em 
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relação à forma de se expressar e de tomar atitudes em relação a muitas situações. 

(GESTOR 3, 2013). 

 
Em relação aos resultados alcançados, podemos dizer que dentro da proposta de 

Educação Integral, que vai além de letras e números, houve um grande avanço. Acho 

muito precoce afirmar que conseguimos aumentar o IDEB devido às atividades do 

Programa, no entanto, penso que números não trariam a fidedignidade desse avanço. 

Os números trazidos pelo IDEB não trarão à tona a criatividade utilizada na dança, 

o raciocínio lógico utilizado no xadrez, o conhecimento de mundo que o aluno do 

programa passa a ter. Mas eu, enquanto coordenadora, posso afirmar que esses 

alunos avançaram e muito quando me refiro à educação integral na qual o programa 

é norteado. (COORDENADORA 3, 2013) 

 
O Programa se constitui em um processo de trocas entre os adultos e alunos. Na minha 

oficina eu procuro escutar muito o aluno e ajudar no que for possível, mesmo sendo 

algo referente às matérias de sala de aula. Vejo que os alunos avançam muito. A 

diferença de quando chegam e de quando acaba o ano é muito grande. Ficam mais 

seguros, mais soltos, conversam mais, interagem mais, escutam, respeitam e se 

relacionam melhor. E como eu ajudo eles nas dúvidas e até deixo de dar aula para 

dar um apoio em dia de prova, percebo que tem avançado também na escrita e na 

leitura. (MONITORA 3, 2013). 

 

Os resultados a que chegamos, a partir das análises realizadas na escola 3, não foram 

diferentes. É claro que o cotidiano e as ações das escolas, não apenas em relação ás práticas do 

Programa Mais Educação se diferenciam em razão das vivências e do olhar que cada um dos 

envolvidos no processo educativo imprime às ações educativas cotidianas. 

Diferentemente da Escola 2, onde todos, ou pelo menos a grande maioria da comunidade 

escolar, em especial os professores de sala de aula, se envolveram nas ações do Programa, aqui 

ele se desenvolveu de maneira quase totalmente isolada das demais práticas da escola. Segundo 

depoimento da coordenadora, os professores passaram a respeitar o Programa, mas isso não 

significou envolvimento. O trabalho realizado por essa escola foi acompanhado de perto pelo 

SETI. Era um trabalho realizado com muita perseverança e determinação, sobretudo pela 

coordenadora do Programa. 

O resultado do IDEB apresentado por essa escola trouxe um dado novo para reflexão. 

Nesse exemplo, o IDEB era em 2005 equivalente a 3,9. Nos anos seguintes, esse percentual 

baixou significativamente para 3,1, em 2007. Em 2009 ele começa novamente a se equilibrar, 

apresentando 3,7 e em 2011 aumentar ainda mais para 4.2. Entretanto a meta prevista para esse 

período era de 4.7. 

Os depoimentos mostram que os envolvidos acreditam que o Programa tenha contribuído 

para a melhoria do IDEB, embora não consigam precisar ou estabelecer causas para a 

diminuição do percentual nos anos de 2007, acreditam que os resultados de 2009 e 2011, mesmo 

com pouco tempo de desenvolvimento do Programa na escola, reflitam também a sua 

contribuição. 
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Outro dado que merece destaque na análise, é que os resultados do Programa aparecem 

vinculados ou destacados principalmente em relação às atitudes dos alunos como sendo algo 

muito valoroso para a equipe gestora, uma vez que, segundo a sua compreensão, esses resultados 

são expressivos e condizem com o que a proposta do programa defende, quando se pensa na 

formação integral desse indivíduo em constante desenvolvimento. É o que retrata o depoimento 

da coordenadora, que destaca que os objetivos do Programa vão além das questões de ordem 

cognitiva, numa compreensão mais ampla de sentidos, preparação e significados para a vida. 

Abaixo, os relatos dos alunos, que também carregam o mesmo sentido: 

 
 

Eu sempre quis participar do Programa. Um dia a coordenadora foi na sala e disse: 

muitos aqui foram selecionados pra participar do Programa Mais Educação. E eu 

todo dia orava e pedia a Deus pra participar desse Programa. Um dia ela disse meu 

nome e eu fiquei tão feliz que chorei. 

 
Pra mim o Mais Educação veio pra dar uma coisa que nunca a gente sabemos e educar 

a gente pra quando a gente ir pra o futuro, não fazer nada de errado. Pra mim o Mais 

Educação foi muito importante na minha vida, porque eu não sabia de muita coisa. 

Por exemplo eu não sabia dançar, e aprendi; não sabia ler e escrever direito, não 

sabia matemática e agora eu tô sabendo mais. 

 
Eu estudo de manhã. Chego na escola de 7 horas e solta de 11 e 30 e já fico no 

programa. A gente vai tomar banho e depois vai almoçar. Depois do almoço a gente 

vai pra sala. O banho é pra ser todo dia, mas as vezes dá problema na caixa e ai a 

gente não toma banho. As veze eu vou em casa bem rápido pra tomar um banho. A 

gente vem de biquíni e tem um lugar ali no final, quando você entra na escola e vai lá 

pra aquele lado, tem uns chuveiros. Primeiro as meninas tomam banho e depois vão 

os meninos. Aí a gente troca de roupa ou numa sala ou no banheiro. 

 
A tarde tem as oficinas. Eu tô fazendo oficina de letramento, de matemática, de dança, 

de jornal e de artes. Eu gosto mais das oficinas de dança e de jornal. Acho que as 

outras poderia ser melhor, mais divertida, como essas. Toda tarde a gente participa 

de duas oficinas e aí de três e meia a gente vai embora. As vezes na sexta não tem 

Programa porque os professores vão fazer curso, mas é só uma vez no mês. 

 
O programa mais educação é muito importante pra muita gente que não sabe ler, nem 

escrever, que tem dificuldade em muita coisa. 

 
Pra mim eu aprendi a ler e escrever. Os professores foram ajudando. Eu gaguejava 

na hora de ler, porque eu não sabia direito e não tinha segurança, mas ai eu fui 

“dificultando”, “dificultando” e ai eu aprendi a ler e a escrever por causa do 

Programa que me ajudou demais. (ALUNA DO 4 ANO). 

 
Eu soube do Programa Mais Educação através de uma amiga minha que disse que 

tinha chegado esse Programa na escola. Ela disse: pede pra sua mãe pra você 

participar. Eu falei com minha mãe e ela deixou. 

O Mais Educação pra mim é coisas boas. Eu gosto do Mais Educação porque eu 

aprendo muita coisa legal. Eu aprendi a dançar com a oficina de dança, que é a que 

eu mais gosto. Em matemática eu também aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu 

adoro o Programa, mas acho que podia ter mais espaço pra gente. As vezes a gente 

não pode nem falar muito alto, porque os professores diz que tá atrapalhando. Todo 

dia a gente vai pra um lugar diferente e isso eu acho que poderia mudar no Programa. 

(ALUNA DO 5 ANO). 



121 
 

 

 

 

Os relatos acima descritos são fortes e demonstram a importância que os alunos atribuem 

ao Programa em suas vidas. Suas falas e seus olhares expressam o sentimento de alegria em 

poder conhecer coisas que jamais imaginaram conhecer e aprender. Transparecem ainda a 

fragilidade da educação e a necessidade de mudanças, ao nos depararmos com alunos de 4 e 5 

anos com uma linguagem ainda muito aquém do ideal. Contudo, na visão deles, o Programa tem 

se apresentado como essencial, destacando quais as contribuições em sua vida escolar. 

Quanto à avaliação do Programa, constatamos que nenhuma escola pesquisada elaborou 

instrumentos para investigar sua efetiva contribuição para a aprendizagem dos alunos 

participantes. A avaliação tem sido feita com base na aceitação do Programa e depoimentos dos 

professores titulares sobre os avanços de seus alunos, na procura dos pais para inscreverem seus 

filhos e nos relatórios anuais dos coordenadores, solicitados pelo SETI, conforme sua vivência 

e percepção das práticas desenvolvidas. 

 
A avaliação do Projeto era feita em reuniões. Nunca tivemos um instrumento de 

avaliação. Em reuniões com os coordenadores e monitores fazíamos a avaliação do 

processo. Essa avaliação era feita também com os professores dos anos iniciais, que 

avaliavam o resultado, confirmando a minha certeza de que havia uma diferença 

perceptível entre os alunos que participavam dos que não participavam do Programa. 

(GESTOR 3, 2013). 

 

Os gestores e coordenadores mostraram-se bastante entusiasmados com o Programa, 

apesar das dificuldades já relatadas. Avaliaram o Programa como necessário às crianças 

participantes, externando a vontade de que venha a ser ampliado, contemplando todos os alunos 

da escola, com carências e dificuldades semelhantes aos que foram inicialmente contemplados. 

Percebemos a partir dos seus relatos, que o Programa representa uma grande oportunidade 

para as crianças participantes, carentes não apenas de afeto, amor e alimentação, mas também 

de oportunidades e vivências que contribuam para a sua aprendizagem e formação social. 

Tudo isso foi confirmado na prática, ao ouvirmos os alunos que participaram da pesquisa. 

Em sua forma tímida de falar, pouco expressiva (considerando o vocabulário pobre decorrente 

da falta ou ausência de vivências e oportunidades sociais e culturais) percebemos a importância 

atribuída ao Programa, ou seja, a possibilidade de conhecer coisas e lugares que jamais 

imaginaram ser possível, além das coisas que aprenderam. 

Na SME, a Secretária de Educação e a responsável pelo SETI fazem uma avaliação 

positiva do Programa a partir da adesão das novas escolas, que vem acontecendo de forma 

tranquila e consensual, inclusive muitas têm procurado o SETI para ver a possibilidade de 

participação no Programa. A exemplo, a E.M. Carlos Belo Moreno e a E.M. Laura Maia que 
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durante 03 (três) anos solicitaram ao SETI/MEC a possibilidade de serem incluídas na lista das 

escolas selecionadas para aderir ao Programa; bem como a partir dos depoimentos dos gestores 

e coordenadores nas reuniões e encontros de formação e das vivencias pelas crianças 

participantes em eventos promovidos pela SME e em outros de iniciativa de instituições e 

organizações educacionais: tocando violão, flautas, bandas, cantando em grupos de coral, 

atuando, jogando capoeira, judô, xadrez, dançando entre outras atividades. 

O fator “espaço” continua sendo uma grande dificuldade das escolas municipais, mas não 

tem se configurado como um dificultador no processo de adesão das novas escolas ao Programa. 

Se a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola e as oportunidades educativas 

apresentarem objetivos com foco na qualidade do ensino e na aprendizagem e forem planejadas 

de forma interdisciplinar e articuladas com as demais práticas da escola, promoverá e 

oportunizará vivencias educativas relevantes para os alunos, contribuindo não apenas para o seu 

desenvolvimento escolar, mas também humano. 

Vale ressaltar que essa ampliação de tempos e oportunidades educativas precisa ter o aluno 

como centro de todo o processo de ensino e aprendizagem e, atribuir à instituição escolar a 

responsabilidade pela educação e pelo conhecimento sistematizado, haja vista a necessidade de 

articulação entre a proposta pedagógica com todas as demais ações, programa e projetos 

escolares. 

 
4.3 Sentidos, pertinências e incompatibilidades de educação integral ou escola de tempo 

integral como perspectiva no contexto atual. 

 
A qualidade da educação brasileira tem estado em pauta, configurando-se numa 

preocupação não apenas do Governo, mas também da sociedade civil. É possível perceber 

alguns avanços, a exemplo, a democratização do Ensino Fundamental. Entretanto, pesquisas 

revelam problemas no que se refere a sua eficiência. 

Entretanto, seria ingenuidade afirmar, tendo em vista a diversidade de ações e intervenções 

em diferentes âmbitos, que a educação brasileira esteja trilhando caminhos sem objetivos, sem 

perspectivas e resultados em prol de sua melhoria. O programa Mais Educação tem se 

apresentado como uma dessas ações, que ocorrem em âmbito nacional, contemplando, em seus 

objetivos, três dimensões que se inter-relacionam: a dimensão pedagógica, a dimensão política 

e a dimensão social. Embora se complementem, entendemos que são dimensões que abordam 

temáticas e focos distintos, de modo que nesse estudo, direcionamos nosso olhar para a 
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Dimensão Pedagógica, haja vista o nosso objeto de estudo abordar a contribuição do Programa 

para a melhoria da aprendizagem. 

Para atingir os objetivos propostos, o programa tece uma nova estrutura para a organização 

escolar, tanto no que se refere à ampliação da jornada escolar, quanto às vivências múltiplas de 

aprendizagens. 

Segundo MOLL, 2007, p.139, a escola tece “uma rede de espaços sociais (institucionais e 

não institucionais) que constrói comportamentos, juízos de valor, saberes e formas de ser e estar 

no mundo”. Nessa perspectiva, o Programa Mais Educação possibilita um repensar do papel da 

escola, renovando a sua centralidade diante do desafio de propor relações de parceria com outras 

instituições da sociedade, construindo um projeto político pedagógico que contemple as 

demandas e as particularidades de sua comunidade escolar. 

Assim, cabe refletir: o Programa Mais Educação representa, efetivamente, uma política 

pública para melhoria da qualidade da educação? Na percepção dos coordenadores pesquisados, 

essa melhoria é notória, é o que pode ser evidenciado nos depoimentos abaixo descritos: 

 
A proximidade das famílias no acompanhamento dos filhos e o entrelaçamento com o 

processo de valorização das manifestações culturais do bairro buscando revitalizar a 

cultura através do currículo por meio do Projeto Político Pedagógico desta 

instituição, nos faz entender que apesar das dificuldades estamos no caminho certo de 

desenvolvimento do ser. Consideramos que a maioria dos alunos com dificuldade de 

socialização, interação com os colegas, dificuldades de participação nas aulas, baixa 

frequência, passou a ser sanado com um processo de escuta individual pelos monitores 

e coordenação. De outro modo, o Programa possibilitou a construção de regras e 

valores; o estímulo à participação nas várias atividades, retirando alguns da 

ociosidade da vida, diminuindo com isto, o envolvimento em problemas sociais. 

Trouxe educandos, monitores e responsáveis de volta a vida, e ao processo de 

cidadania tornando-se alunos(as) envolvidos e comprometidos com o processo”. 

(GESTORA 2, 2013). 

 

Nesse depoimento ressalta-se como pontos positivos: o estreitamente da relação dos pais 

com a escola, a mudança de comportamento dos alunos e uma questão de ordem social, que é a 

retirada da criança das ruas e da ociosidade. 

 
A importância assumida pelas atividades do Programa Mais Educação na nossa 

escola permeia toda a contribuição dada à vida dos educandos, como também a 

ampliação das ações do Projeto Político Pedagógico Escolar. Nesse sentido, cabe 

registrar vários aspectos: 

- O desenvolvimento da pessoa humana na trajetória de sua participação em diversas 

atividades; 

- A construção de valores e novas atitudes, primordialmente daqueles alunos(as) que 

vinham a escola, todavia, não sabiam o que estavam fazendo nela; 

- O processo de tomada de atitudes em busca da autonomia, onde alunos tornam-se 

monitores uns dos outros, organizando um novo fazer escolar; 
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- O estímulo às potencialidades nas áreas de esporte, lazer e conhecimento artístico 

cultural em uma tomada de valorização de si, e do bairro onde reside; 

- A ampliação da leitura espacial/geográfica através do conhecimento de um universo 

para além do bairro (alguns alunos(as), não conheciam a cidade onde moram, 

apenas o bairro); 

- A sociabilidade e o afeto como formas de expressão de uma comunidade integrada. 

(COORDENADORA 3, 2013). 

 

Nesse depoimento os pontos positivos referem-se, primordialmente, a construção de 

novos valores e de novas atitudes e posturas pelos alunos participantes do Programa, refletindo 

numa maior autonomia e participação dos mesmos frente à sociedade. 

 
O Programa Mais Educação junto à escola, tem como objetivo, desenvolver conceitos 

que proporcionem aos alunos a melhoria das aprendizagens cognitivas e sociais. As 

atividades desenvolvidas pelas oficinas oferecidas pelo Programa só vêm contribuir 

de modo significativo na construção do conhecimento em todos os aspectos, além de 

evitar que as crianças passem a maior parte do tempo na rua, sujeitas a situações de 

risco. Ele tem trazido melhorias comportamentais e na aprendizagem dos alunos. Por 

isso é de suma importância que a comunidade reivindique das autoridades a 

construção ou ampliação da nossa escola, para que as atividades do Programa sejam 

realizadas no espaço escolar. (COORDENADORA 2, 2013). 

 

Por fim, esse depoimento retrata questões de ordem cognitiva e social. Percebe-se, com 

base no relato acima, que o Programa tem contribuído na melhoria da aprendizagem dos alunos 

participantes, a ênfase maior em relação às questões de ordem comportamental e de atitudes. 

Ao analisarmos os significados presentes nos depoimentos acima, podemos considerar 

que há em todos eles um ponto em comum que traduz a contribuição do Programa para a 

melhoria da Educação: todos os depoimentos fazem referência literal à questões 

comportamentais: desenvolvimento da autonomia, melhor relacionamento, maior participação 

e sociabilidade, construção de regras e valores; bem como no tocante à melhoria da qualidade 

da aprendizagem, em termos qualitativos. 

Reconhecemos a iniciativa e o esforço do governo federal em trazer para o campo da 

educação, no contexto atual, a discussão sobre a educação integral, implementando o Programa 

Mais Educação como uma estratégia para indução da ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular na perspectiva da educação integral. 

Tendo em vista a escassez de iniciativas, programas e projetos voltados para a educação 

integral, especialmente na esfera pública, reconhecemos ser positiva e de extrema valia a 

experiência com o Programa Mais Educação, uma vez que se destina aos alunos da rede pública 

de ensino, contemplando todo o território brasileiro. 

Há que se considerar que ainda é um Programa recente. Muito há para se descobrir, 

repensar, replanejar, apreender, a fim de que atenda aos anseios, expectativas e demandas da 
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clientela a que se destina e da sociedade em geral, incluindo especialmente, as instituições 

acadêmicas. 

De acordo com os atores sociais envolvidos na pesquisa, o Programa tem apresentado a 

sua parcela de contribuição para a aprendizagem das crianças participantes. 

No entanto, embora não seja feita no manual de Educação Integral nenhuma referência 

específica quanto ao(s) objetivo(s) mais importante(s), inferimos que ele relaciona-se a questões 

de ordem cognitiva, tendo em vista a obrigatoriedade das escolas em cadastrar oficinas do 

macrocampo Apoio Pedagógico, cujo foco tem sido Letramento e Matemática. Quase 100% das 

escolas participantes do Programa na rede municipal de ensino têm as duas oficinas cadastradas, 

incluindo as três que participaram da pesquisa. Nesse sentido, vale destacar que os depoimentos 

de coordenadores, monitores e alunos referem-se à contribuição do Programa na leitura mais 

fluente e no domínio da matemática, principalmente referente às quatro operações, mas 

ressaltam, também, e com maior ênfase, a contribuição das oficinas de outros macrocampos, em 

especial, as de Cultura e Artes e as de Esporte e Lazer, como de grande valia, uma vez que, na 

compreensão deles, todas as atividades se complementam e se voltam para o desenvolvimento 

da educação integral do ser humano. 
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5 CONSIDERAÇÕES 

 
 

As análises aqui realizadas não se pretendem conclusivas em relação ao objeto, razão pela 

qual trazemos uma citação de LARROSA (2002, p. 29), que traduz em parte o sentimento vivido 

nesse instante: “Este é o saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém vai 

respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando sentido 

ao acontecer do que nos acontece”. 

Tendo em vista a educação integral configurar-se em um tema de destaque no cenário 

educacional do nosso País e que vem, frequentemente, fomentando novos debates, reflexões e 

informações, não apenas no cotidiano das escolas, mas especialmente no mundo acadêmico, não 

temos a pretensão de esgotar a nossa discussão com a finalização desse trabalho. 

Nessa perspectiva, as considerações aqui apresentadas são um olhar sobre o objeto do 

nosso estudo, cuja pretensão é contribuir para o fomento do debate relacionado ao tema. 

A fim de alcançarmos os objetivos propostos, trilhamos caminhos diversos que se 

constituíram desde a pesquisa documental e bibliográfica, que fundamenta a nossa discussão e 

análise, passando pelo conhecimento das leis que respaldam a implementação da educação 

integral no Brasil, até o lugar onde é possível estabelecer com mais fidedignidade, os 

contrapontos, conhecer, analisar e compreender a realidade em que se insere a nossa pesquisa. 

Durante o período de estudos, reflexões, pesquisas, análise e escrita da dissertação, 

percebemos o quanto esse tema foi importante. Ele carrega anseios, dúvidas, sentidos, 

sentimentos, expectativas, frustrações e experiências inesquecíveis, vivenciados ao longo dos 

anos na nossa trajetória como professora, como assessora pedagógica da SME e, especialmente 

como Chefe do SETI, cargo assumido no período de 2009 a 2011. Não foi um percurso fácil. 

Pelo contrário, durante os dois anos no Mestrado, fui cobrada a distanciar-me do objeto de 

estudo. Percebo como é difícil esse distanciamento, haja vista que a decisão de estudar sobre 

determinado tema, é impulsionada pela vivência e identificação com ele a partir de uma situação 

vivida. Neste caso, o Programa Mais Educação. 

A concretização dessa pesquisa, nas três escolas públicas municipais de Natal/RN, nos faz 

refletir e acreditar na possibilidade real de uma educação de qualidade. O Programa tem se 

configurado numa possibilidade de superação para muitas crianças, ele desafia a transformação 

do cotidiano escolar, tentando desvelar um novo olhar e um novo sentido no que se refere ao 

processo de aprendizagem das crianças, cujo foco é o desenvolvimento das potencialidades dos 
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alunos, a partir da ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas, tendo a educação 

integral como fomento das mudanças. 

Parece contraditório o pensamento de que, com esse estudo, a experiência se concretizou, 

mesmo os resultados não tendo se revelado satisfatórios, do ponto de vista da análise dos 

objetivos da pesquisa. 

A vivência anterior ao desenvolvimento desse estudo, juntamente com as leituras 

realizadas, as discussões e reflexões solitárias na calada da noite, o compartilhamento das 

dúvidas, dos fracassos, dos anseios e das conquistas com os envolvidos no trabalho, desde a sua 

implementação e durante as entrevistas, permitiram-nos tecer uma colcha de retalhos na qual 

vislumbramos, mesmo sem ver o resultado final, a construção de histórias de vidas distintas, 

mas vividas ao mesmo tempo e com objetivos semelhantes, fazendo-nos acreditar que a 

experiência com o Programa Mais Educação tem se apresentado como importante para os 

alunos, apesar de todas as dificuldades que se apresentaram desde a sua implementação. 

A partir de então, à guisa de conclusão, compartilhamos nossas percepções sobre o estudo, 

acreditando que elas possam servir de contribuição para futuros trabalhos acadêmicos que 

envolvam a Educação Integral, em particular em estudos que contemplem o Programa Mais 

educação. 

O Programa Mais Educação, constitui-se em uma iniciativa do governo federal em 

fomentar a discussão sobre a Educação Integral, colocando-a como uma das medidas para se 

melhorar o ensino público brasileiro. Afirmar que a educação brasileira, especialmente o ensino 

fundamental, encontra-se sem perspectivas, é o mesmo que assumir a escassez de projetos e 

iniciativas em prol da melhoria da educação brasileira. Na história da educação brasileira, são 

raros os momentos marcados pela diversidade de iniciativas em diversas esferas e com 

disponibilidade de recursos destinados a sua concretização. Entretanto, a nossa educação 

permanece em um nível crítico e preocupante. 

Um primeiro ponto que destacamos refere-se à oferta de atividades culturais e esportivas, 

bastantes diversificadas, através da ampliação da jornada escolar. Vale ressaltar que as crianças 

fazem parte de um contexto social menos favorecido, em áreas de vulnerabilidade social, motivo 

pelo qual o Programa passa a fazer parte da escola. A partir dos depoimentos, foi possível 

perceber que essas crianças possuem uma vivência muito limitada no tocante às opções de lazer 

ou de cultura. Tivemos depoimentos de coordenadores que afirmam que algumas crianças nunca 

foram à praia, mesmo a nossa cidade sendo litorânea e nossas praias serem cartão postal em 

muitos países. Essa falta de vivência e de conhecimento em relação à própria cidade em que 
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mora, se amplia muito mais: crianças que não conhecem um shopping, um cinema ou um teatro. 

Em relação a esse ponto, destacamos a oportunidade dada aos alunos, em especial aos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem. Contudo, destacamos, também, a limitação do 

Programa em não atender todos os alunos matriculados na escola. Não há uma limitação 

expressa de que não se pode atender a todos os alunos, o indicativo mínimo é de 100 alunos. 

Contudo, sabemos da impossibilidade de qualquer escola desenvolver as atividades do Programa 

com todos os alunos, uma vez que o principal entrave à sua implementação refere-se exatamente 

a uma questão de ordem estrutural. 

E as crianças que não apresentam dificuldades de aprendizagem, não merecem ter acesso 

a outras oportunidades educacionais? Se a concepção defendida pelo Programa prima pela 

formação integral, por acaso os alunos que não possuem o perfil indicado pelo Manual, não 

necessitam dessa formação? O Programa não seria excludente, à medida que contempla crianças 

em detrimento de outras? Eis um ponto de reflexão. 

O percentual de alunos contemplados é mínimo, tendo em vista a quantidade de crianças 

e de escolas públicas em todo o Brasil. Esse fato deve-se, sobretudo à falta de infraestrutura das 

escolas, e, após quase quatro anos de implementação do Programa nas escolas, esse continua 

sendo o principal entrave não apenas para as escolas, enquanto que, para o MEC, a compreensão 

que temos é que sua meta tem se constituído principalmente em dados quantitativos, de 

ampliação da jornada em outras escolas públicas em todo o território nacional. A Projeção para 

2014 é de atendimento a 60 mil escolas. 

Assim, podemos afirmar que toda a experiência vivida, apesar das dificuldades e das 

limitações, contempla apenas um pequeno número de alunos. 

Um segundo ponto destacado nas nossas considerações reflete a articulação das ações do 

programa em cada escola com o Projeto Político Pedagógico. É ponto positivo a possibilidade 

da escola repensar o seu Projeto Político Pedagógico em articulação com o planejamento das 

ações a serem realizadas pelo Programa, promovendo, consequentemente, a articulação entre a 

prática pedagógica dos professores do turno regular e a dos monitores, responsáveis pelas 

atividades da jornada ampliada. A qualidade das ações pensadas, planejadas e executadas no 

âmbito escolar depende do PPP. É ele que dá a base do trabalho docente e sua orientação reflete 

diretamente na prática pedagógica. 

O discurso das escolas tem reafirmado o compromisso de planejar e articular as ações do 

Programa com o PPP, contemplando metas possíveis de serem alcançadas. Para tanto, ele deve 

estar sintonizado com a comunidade a qual a escola se insere, uma vez que as peculiaridades 
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dessa comunidade devem ser consideradas para que as ações sejam direcionadas à realidade dos 

alunos. 

Na prática, partindo dos dados coletados nas entrevistas, tem-se evidenciado esse 

compromisso da escola e essa articulação de forma sistemática, a partir do PPP. Contudo, essa 

articulação ainda não acontece de modo a promover uma integração mais significativa e 

consequentemente, resultados mais pontuais em relação à aprendizagem dos alunos 

participantes. Nas três escolas participantes da pesquisa, embora o PPP contemple as ações do 

Programa Mais Educação, na prática, os momentos reais de articulação, caracterizados pelos 

encontros de estudo e planejamentos, ainda acontecem de forma isolada, na maioria das vezes, 

tendo o coordenador como elo entre os dois segmentos: professores e monitores. 

A articulação entre os profissionais dos dois turnos é primordial. A medida que o 

Programa acontece no turno contrário ao regular, fomenta a possibilidade de integração entre os 

dois turnos, envolvendo todos os profissionais comprometidos com o processo de aprendizagem 

dos alunos, em prol de uma ação interdisciplinar, sedimentando um trabalho mais significativo, 

coeso e coletivo, cujo objetivo maior é a melhoria da aprendizagem dos alunos que participam 

da jornada ampliada. 

Muitas escolas apresentam uma realidade de trabalho solitário de gestores e professores 

comunitários, ou, muitas vezes, pelo próprio coordenador. Alguns professores acreditam que 

não possuem nenhuma responsabilidade pelos alunos do Programa, mesmo sendo muitos dos 

seus. 

A articulação entre turnos e principalmente entre os professores do turno regular com os 

coordenadores e monitores se configura ainda numa prática muito incipiente. Mesmo nas escolas 

onde se percebe uma maior disponibilidade desses profissionais em trabalhar em grupo, essa 

prática não acontece de modo articulado. Na maioria das vezes a coordenadora assume o papel 

de interlocutor, na tentativa de estabelecer as relações entre o professor que se encontra na sala 

de aula e o monitor que desenvolve suas atividades no contraturno, com o aluno desse professor. 

Ainda há por parte dos professores efetivos, um movimento de não aceitação desse 

profissional que atua nas oficinas do Programa, que mesmo sem a qualificação necessária 

(formação superior), assume basicamente, a mesma função que ele, professor que estudou e que 

é concursado. 

No tocante ao papel do coordenador, acreditamos, com base nas entrevistas, que ele 

representa uma peça chave no desenvolvimento das ações do Programa na escola. Segundo 

depoimentos dos gestores, tem sido um dos atores sociais mais importantes para o 
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desenvolvimento do trabalho, seja, com os monitores, seja com os alunos, seja com o gestor e 

principalmente com os demais colegas professores, na tentativa de sensibiliza-los e de envolvê- 

los na difícil tarefa de fazer um planejamento articulado possibilitando sentidos e resultados 

mais significativos ao trabalho do monitor. 

A escolha desse profissional tem tido, como requisito maior, além de ser um professor da 

escola, ser conhecedor da comunidade, dinâmico e perspicaz; ser uma pessoa que se relaciona 

bem com a gestão. A grande maioria dos coordenadores tem sido responsável, não apenas pela 

seleção dos monitores, dos alunos, planejamento, acompanhamento e avaliação do Programa, 

mas, também, pela definição, pesquisa e compra do material constante nos kits das oficinas 

escolhidas. É também o coordenador que chega à escola antes dos seus monitores e alunos; que 

vai embora muito depois de todos eles; que passa muito mais tempo do que o sugerido; que 

acompanha muitas vezes sozinho, o horário do banho (para as escolas que conseguiram 

organizar esse momento) e do almoço. 

Torna-se relevante que a comunidade escolar passe a se envolver com as atividades do 

Programa, que compreenda suas concepções, seus objetivos e a necessidade da parceria, do 

trabalho coletivo e solidário, atuando em cumplicidade com o coordenador. 

O desafio maior é perceber e atender as demandas decorrentes da implementação de um 

Programa desse porte, que amplia a jornada escolar para alguns dos seus alunos e que mesmo 

sendo um número não expressivo, tendo em vista o total de alunos de cada escola; é significativo, 

tendo em vista as suas estruturas e os recursos humanos disponíveis. A parceria com a 

comunidade é importante e necessária, mas não se pode relegar a segundo plano a obrigação do 

Governo em propiciar as estruturas físicas e humanas para o seu desenvolvimento. 

Um ponto polêmico e de destaque no Programa refere-se ao monitor, responsável pelas 

oficinas. O Manual especifica que “as atividades de monitoria deverão ser desempenhadas, 

preferencialmente, por estudantes universitários de formação específica nas áreas de 

desenvolvimento das atividades ou com habilidades específicas”. Dados da SME comprovam 

que a grande maioria dos monitores que atuam, especialmente nas oficinas de letramento e 

matemática, é composta por universitários ou que já possuem uma graduação específica na área 

de atuação. Contudo, levando em conta a rotatividade desse agente, torna-se quase inviável 

manter esse critério atendido. O valor destinado ao seu ressarcimento é outro entrave para a 

manutenção de um processo de trabalho, fator que justifica, em parte, a grande rotatividade dos 

monitores, além do fato de estarem em formação e, portanto, necessitando de experiências na 

área. Dessa forma, acabam não assumindo um compromisso com as escolas e com o seu 
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trabalho, refletindo uma prática sem sistematização e continuidade, tendo reflexo direto na 

aprendizagem dos alunos. 

Ainda relacionado aos monitores, ressaltamos sua formação continuada que se configura 

num grande avanço nas ações desenvolvidas pela SME e que tem contribuído para a mudança 

nas práticas escolares. A formação tem contribuído muito para a discussão e reconhecimento 

sobre o papel do monitor, bem como para subsidiar seu trabalho, com a realização de práticas 

pedagógicas condizentes com a proposta do Programa. 

Acreditamos que a docência se constitui num campo específico de intervenção 

profissional na prática social, não podendo qualquer pessoa assumir o papel de professor. 

Sabendo que a tarefa de ser professor implica, necessariamente, ser capaz de combinar, de forma 

sistemática, elementos teórico-práticos nas suas ações educativas, o monitor também deve estar 

minimamente preparado para exercer positivamente seu papel na escola, uma vez que atua 

diretamente com os alunos em formação, assumindo também, funções docentes ainda que não 

substitua o professor. 

Os dados empíricos da pesquisa fez-nos perceber o compromisso das pessoas em relação 

ao Programa, dada à perspectiva de mudanças no desenvolvimento dos alunos envolvidos, não 

apenas em relação à aprendizagem, mas também no tocante a forma de se relacionar com o outro 

e de agir na sociedade. 

Nesse sentido, podemos considerar, com base nas análises das entrevistas, que os 

envolvidos, seja como gestor, coordenador, seja como aluno, percebem que muitas das 

aprendizagens são reflexo das atividades cotidianas realizadas a partir do Programa Mais 

Educação, refletindo também posturas e práticas em toda a comunidade escolar, que 

gradativamente tem se envolvido com as ações realizadas. 

Contudo, considerando que o título do nosso trabalho suscita pensarmos sobre a 

perspectiva do Programa Mais Educação como uma estratégia política que tem contribuído para 

a melhoria da educação escolar pública no município de Natal/RN, e ainda levando em 

consideração as discussões realizadas nesse estudo em contraponto com as análises das 

entrevistas, destacamos a necessidade de: 

1) Implantação de uma política pública de Educação Integral, objetivo maior do Programa 

Mais Educação; 

2) Reestruturação das escolas quanto à estrutura física; 

3) A relevância na ampliação do número de alunos atendidos, haja vista pertencerem à 

mesma comunidade e possuírem as mesmas demandas sociais; 
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4) Monitores qualificados, com nível superior, preferencialmente pertencentes ao quadro 

de professores das escolas que desenvolvem o Programa; 

5) Estudos e formações não apenas no âmbito escolar, mas com toda a comunidade, 

promovendo discussões e conhecimentos sobre a Educação Integral, visando um maior 

envolvimento e comprometimento de todos com o trabalho. 

6) Articulação efetiva e sistemática entre as ações do Programa e o Projeto Político 

Pedagógico, afim se estabelecer uma visão geral das demandas escolares, compreender 

aspectos ligados diretamente à aprendizagem dos alunos e conhecer as orientações 

necessárias ao trabalho participativo e coletivo. 

7) Avaliação do Programa a fim de provocar mais celeridade nas ações e subsidiar reflexões 

e mudanças no planejamento das práticas e no projeto político-pedagógico. 

Esse aspecto merece atenção no sentido de que a prática de avaliação não se torne apenas 

um fazer burocrático, cumprindo com as atividades da escola. A avaliação precisa impulsionar 

discussões e construção de soluções. 

A partir desta discussão, compreendemos que esses pontos ora destacados, não se 

configuram em soluções, mas possibilitaria a melhoria da qualidade da educação em aspectos 

de ordem estrutural e pedagógica, em particular. Percebemos que este é um processo complexo 

que suscita questões sobre a efetividade da aprendizagem dos alunos a partir das práticas 

escolares de forma genérica, mas, sistematizadas e articuladas, haja vista este ser um dos grandes 

objetivos da educação. 

Entendemos também que a temática necessita de outros estudos e discussões; logo, esta 

pesquisa não se encerra aqui, mas configura-se como terreno fértil para investigações futuras. 
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ANEXO 1 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

PESQUISA CIENTÍFICA EM NÍVEL DE MESTRADO 
 

 

TÍTULO: A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM 

ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE NATAL/RN: UM ESTUDO 

SOBRE PERÍODO DE 2008 – 2011. 

 
ENTREVISTA - REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 
ROTEIRO 

1 Como se deu a implementação do Programa Mais Educação na SME? 

2 Qual a sua concepção de Educação integral? 

3 Quais os desafios para que o Programa seja realizado com qualidade? 

 
 

4 O Programa Mais educação está inserido no PPP das escolas? De que forma as ações deverão 

se articular com a missão contida no PPP? 

 
5 Quais os resultados alcançados pelo Programa, em relação a melhoria da Educação? 

 
 

6 Como é avaliado o resultado do Programa em relação ao processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos? Vocês utilizam instrumentos avaliativos? Quais? 

 
7 Atualmente, como você avalia a aceitação do Programa pelas escolas? 
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ANEXO 2 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

PESQUISA CIENTÍFICA EM NÍVEL DE MESTRADO 
 

 

TÍTULO: A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM 

ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE NATAL/RN: UM ESTUDO 

SOBRE PERÍODO DE 2008 – 2011. 

 
ENTREVISTA – GESTORES E COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS 

EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS 

 

ROTEIRO 

1 Como se deu a implementação do Programa Mais Educação em sua escola? 

2 Quais foram as dificuldades encontradas na implementação? 

3 Qual a sua concepção de Educação integral? 

4 Quais são os desafios para que o Programa seja realizado com qualidade? 

5 O Programa Mais educação está inserido no PPP da escola? De que forma as ações se 

articulam com a missão contida no PPP? 

6 Quais os resultados alcançados, em relação a melhoria da Educação, decorrentes da 

implementação do Programa? 

7 A que você atribui a mudança dos nível do IDEB na sua escola? 

8 Como é avaliado o resultado do Programa em relação ao processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos? Vocês utilizam instrumentos avaliativos? Quais? 

9 Atualmente, como você avalia a aceitação do Programa pela comunidade escolar? 

10 Que outros Programas são desenvolvidos pela escola? 

11 Quais as parcerias firmadas? 



143 
 

 

 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

PESQUISA CIENTÍFICA EM NÍVEL DE MESTRADO 
 

 

TÍTULO: A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM 

ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE NATAL/RN: UM ESTUDO 

SOBRE PERÍODO DE 2008 – 2011. 

 
ENTREVISTA – MONITORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 
 

ROTEIRO 

1 Qual a sua concepção de Educação Integral? 

 
 

2 Quais são os desafios para que o Programa seja realizado com qualidade? 

 
 

3 De que forma as atividades realizadas em sua oficina se articulam com a missão contida no 

PPP da escola? Como acontece o planejamento das atividades? 

 
4 Quais os resultados alcançados, em relação a melhoria da Educação, decorrentes das práticas 

realizadas em sua oficina? 

 
5 Vocês utiliza instrumentos avaliativos? Quais? 

 
 

6 Atualmente, como você avalia a aceitação do Programa pelos alunos? 
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ANEXO 4 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

PESQUISA CIENTÍFICA EM NÍVEL DE MESTRADO 
 

 

TÍTULO: A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM 

ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE NATAL/RN: UM ESTUDO 

SOBRE PERÍODO DE 2008 – 2011. 

 
ENTREVISTA – ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

 
 

ROTEIRO 

1 Como você ficou sabendo sobre o Programa Mais Educação em sua escola? 

2 Como você foi selecionado para participar do Programa? 

3 Você acha que o Programa mais Educação tem contribuído para a sua aprendizagem? 

 

 
4 Qual a relação das oficinas do Programa Mais Educação com as disciplinas do turno regular? 

5 De quais oficinas você participa? Qual oficina você mais gosta? 

6 Você mudaria algo no Programa? 


